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RESUMO 



Resumo 

xvi 

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 (QVT). Objetivo: Identificar e analisar a QVT) dos servidores 

técnico-administrativos da administração do campus São Paulo da Universidade 

Federal de São Paulo (Unifesp). Métodos: 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 elaborado 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. Foi realizado um pré-teste 

da entrevista com uma amostra de servidores técnico-administrativos de forma a 

possibilitar o aprimoramento da mesma. Os dados do questionário foram analisados 

estatisticamente. As entrevistas foram analisadas por Análise de Conteúdo. 

Resultados: A Qualidade de Vida no Trabalho dos servidores técnico-administrativos 

da administração do campus São Paulo 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 referiram não 

participar de programas de QVT por desconhecerem a existência destes na 

Universidade, embora tenham sido apreendidas 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. Conclusão: É preciso 

o estabelecimento de ações e/ou programa de QVT aplicável ao contexto desses 

colaboradores; tais como: mudanças na capacitação, melhorias nas condições de 

trabalho, investimento na atenção à saúde do trabalhador, entre outras. O presente 

trabalho teve como produto um relatório técnico a ser apresentado para a gestão do 

campus São Paulo. 

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

Trabalhadores. Universidades. 
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Abstract  

xviii 

Introduction: In general the constant changes in the workplace have led workers to a 

number of challenges that interfere with their quality of working life (QWL). Objective: 

The aim of this study was to identify and analyze the Quality of Working Life (QWL) of 

administrative technical administration campus São Paulo of the Universidade Federal 

de São Paulo- UNIFESP. Methods: The research was developed in two phases: first, 

we used the validated questionnaire QWLQ-78 (Quality of Working Life Questionnaire) 

to assess the quality of working life of 114 employees. Based on the results from the 

questionnaire, a semi-structured interview was applied with a sample of 10 workers 

guided by the following principles: (1) design QWL, (2) perception of QWL, (3) 

discussion of the results of Phase I, (4) participation in QWL activities, (5) suggestions 

for improving institutional QWL; (6) the importance of training for improving QWL. A 

pretest of the interview was conducted with a sample of technical and administrative 

employees in order to improve it. The questionnaire data were statistically analyzed. 

The interviews were analyzed by content analysis. Results: The quality of working life 

of the administrative technical employees at the Unifesp was considered satisfactory. 

Most of the respondents were surprised at this result, particularly by realizing lack of 

motivation among colleagues. Several refer not participate in QWL programs by 

ignoring the existence of this program at the university, although some isolated 

initiatives occur.  Most identified the QWL with working conditions, emphasizing the 

need for gymnastics, and also a more effective health service. They also emphasize 

the importance of training programs and they are pride of their profession. A technical 

report for management of the Campus São Paulo resulted as a product of this study. 

Conclusion: It’s necessary to establish actions and/or QVT program applicable to the 

context of these employees; such as: changes in training, improved working 

conditions, investment in health care worker among others. This work had the final 

product a technical report to be presented to the management of campus São Paulo. 

Keywords: Quality of life. Work. Professional qualification in health. Labor. 

Universities. 
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Ingressei na Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina 

(EPM), uma Instituição Federal de Ensino, em outubro de 1983, por meio de concurso 

público para o cargo de Secretário Executivo. Foi meu primeiro emprego, no qual tive 

o privilégio de secretariar diretores, reitores e acompanhar a transformação da EPM 

na UNIFESP. Vivenciei o processo de expansão da UNIFESP e percebi o efeito deste 

crescimento na vida da EPM, bem como na vida dos seus colaboradores.  

Com esse intenso processo, a UNIFESP-EPM ampliou, no período de 2005 a 

2011, o seu número de campi, passando de 01 para 07: São Paulo, Baixada Santista, 

Diadema, São José dos Campos, Guarulhos, Osasco.  Anterior à expansão, em seu 

único campus, oferecia 05 cursos de graduação na área da saúde: Medicina, 

Fonoaudiologia, Enfermagem, Biomedicina e Tecnologia Oftálmica. Com a ampliação, 

expandiu sua oferta para 32 cursos, abrangendo, assim, várias áreas do 

conhecimento. 

Foram diversas as transformações pelas quais a instituição passou e a 

oportunidade de trabalhar junto aos gestores durante esse período me proporcionou 

o convívio com diferentes colaboradores que atuam diretamente na administração, 

sendo responsáveis pela engrenagem administrativa da administração do campus 

São Paulo da UNIFESP.  

Em conversas com estes colegas, percebi que existem muitos desafios a serem 

suplantados, tais como: definição de novas tarefas para os servidores; queixas 

recorrentes de excesso de trabalho em relação ao número de profissionais disponíveis 

face a restrição de concursos; morosidade nos processos frente as exigências 

burocráticas, diante de situações que exigem maior agilidade; déficit salarial da 

carreira; extinção de cargos; entre outros. Consequentemente, ouvi relatos sobre 

tensões, estresse em virtude das cobranças, insatisfação com a atividade que 

exercem ou com o salário, bem como sobre problemas de ordem familiar. 

Atualmente com 32 anos na Unifesp, atuando junto à administração do campus 

São Paulo, pensei que uma reflexão adequada sobre a Qualidade de Vida no Trabalho 

(QVT) destes servidores poderia subsidiar melhorias nos processos institucionais. 

No Programa de Mestrado Profissional no Ensino em Ciências da Saúde do 

Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS) da Unifesp, 

pude sistematizar os meus anseios e, ao buscar estudos sobre QVT em universidades 

públicas, observei que as pesquisas, em sua maioria, são voltadas para o corpo 
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docente, o que evidencia a necessidade de compreender a QVT para os servidores 

técnico-administrativos.  

Assim, surgiram as seguintes indagações, que foram norteadoras da presente 

pesquisa:  

1) Como está a qualidade de vida no trabalho (QVT) para servidores técnico-

administrativos da administração do campus São Paulo? 

2) Quais seriam, na perspectiva deles, as possíveis causas para os níveis 

diagnosticados?  

3) Quais seriam as sugestões para aprimorar a QVT deste grupo?  

 

 



 

 

2 OBJETIVOS 
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2.1 Geral 

 

Analisar a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) de servidores técnico-

administrativos da administração do Campus São Paulo da Unifesp. 

 

2.2 Específicos 

 

 Diagnosticar os índices de QVT dos servidores técnico-administrativos da 

administração do campus São Paulo; 

 Analisar os fatores que estes colaboradores atribuem como determinantes 

deste padrão de QVT; 

 Levantar sugestões para a melhoria da QVT institucional; 

 Fornecer subsídios para o aprimoramento da QVT na Unifesp. 

 



 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 



R e f e r e n c i a l  t e ó r i c o  | 7 

 

3.1 O Ser Humano e o trabalho 

 

Para Santos e Fialho (1995, p.25), “o trabalho é uma forma de atividade própria 

do homem, enquanto ser social”. Segundo os autores, o significado das atividades do 

homem pode ser representado pela Figura 1: 

 

Fonte: Santos e Fialho (1995, p. 26) 

Figura 1 - Significado das atividades do homem no trabalho 

 

Os autores classificam as atividades humanas em lazer e trabalho, 

relacionando-as diretamente com as condições de vida desse trabalhador. As 

atividades de lazer são aquelas que deixam de envolver remuneração, seja qual for o 

tipo, enquanto o trabalho está ligado ao retorno material (dinheiro ou bens e serviços). 

Assim, as atividades humanas podem ter um amplo significado, envolvendo, entre 

outras atividades, o trabalho, como também podem ter um significado restrito, com 

objetivo de busca pela remuneração. 

Percebe-se que a atividade humana, seja ela no trabalho ou no lazer, está 

relacionada às condições de vida, envolvendo, entre outras coisas, a habitação, o 

transporte, a educação, a saúde e o próprio trabalho, e que estas também são 

afetadas pelas condições de trabalho (ambiente físico e organizacional do trabalho). 

Heller (1989) relaciona a vida cotidiana do ser humano como conteúdo e 

significado do trabalho, considerando que a vida privada do indivíduo, as 

oportunidades de lazer e descanso, bem como suas atividades sociais são partes 

indivisíveis da vida cotidiana 
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3.2 Lazer e trabalho  

 

Dumazedier (1974) define lazer como um conjunto de atividades que diz 

respeito às necessidades do corpo e do espírito do indivíduo, que abrange lazeres 

físicos, práticos, artísticos, intelectuais e sociais, os quais são condicionados às 

realidades econômica, social, política e cultural de cada sociedade. 

Na antiguidade, o ócio foi considerado fator de elevação do ser humano, do 

ponto de vista psíquico e espiritual. Na sociedade industrial o ócio foi relegado à 

condição de negação ou oposição do trabalho, uma vez que se prega o trabalho como 

o bem maior. 

De acordo com Calvet (2006), observa-se certa preocupação atual na 

revalorização do conceito original do ócio, sob a alegação de que os paradigmas 

tradicionais da organização do trabalho não se sustentam ante às inovações 

tecnológicas e às mudanças dinâmicas da sociedade. 

A visão sobre o lazer começa novamente a ser vista como fator de elevação do 

ser humano e como facilitador do resgate das relações afetivas na esfera da vida 

privada doméstica. Ao afirmar sua contribuição para o desenvolvimento 

biopsicossocial do homem, o autor defende o lazer como uma possível alternativa 

para a cura da sociedade, que satura de forma impressionante os consultórios 

médicos com doenças da modernidade, tais como síndromes do pânico e aquelas que 

envolvem, de uma forma geral, manifestações depressivas. 

No artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

(BRASIL, 1988), o trabalho e lazer são considerados direitos do cidadão: 

 

São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, assistência aos desamparados na forma da Constituição.  

 

Uma vez que o direito ao trabalho e o direito ao lazer foram colocados ao 

mesmo nível de importância constitucional, tendo em vista que ambos estão previstos 

no caput do art. 6º da Constituição Federal de 1988, passam a pertencer a uma 

categoria única de importância de valor para a sociedade, o que evidencia uma nova 

ótica sobre o lazer. 

Com a ampliação de sua concepção, o lazer passa, então, a ser visto como 

fator que contribui para que o indivíduo se desenvolva como um todo, deixando de ser 

considerado apenas um contraposto do trabalho (CALVET, 2006). 
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De acordo com Leite (1995), quando se gosta do que se faz, o trabalho pode 

ser uma forma de lazer. Nessa concepção, lazer e trabalho, ou até esforço, 

entrelaçam-se de tal maneira que dificulta a distinção entre um e outro. Desta forma, 

o lazer e o trabalho não necessariamente precisam estar dissociados. 

Corroborando com esta ideia, Calvet (2006) critica que a maior parte das 

concepções de lazer o considera como uma esfera alheia ao trabalho produtivo, mas 

necessária para a manutenção da sobrevivência individual e coletiva. Apesar de 

determinadas atividades laborais não poderem ser vistas como prazerosas, o autor 

acredita que a forma de se realizar tais tarefas, bem como de estabelecer a relação 

entre o trabalhador e o contratante do serviço, pode ser pautada pela perspectiva de 

lazer. 

A visão de que o lazer afeta positivamente o cotidiano na relação de trabalho 

tem levado muitos gestores a introduzir na vida do trabalhador um exercício de lazer, 

procurando amenizar a rigidez e o estresse do trabalho, melhorando, assim, a 

qualidade de vida do trabalhador (CALVET, 2006). 

Mesmo que tais práticas tenham como objetivo elevar o índice de 

produtividade, o autor afirma que é preciso incentivá-las a fim de contribuir para o 

desenvolvimento do ser humano. Se com esta medida a instituição aumentar o seu 

capital financeiro, tanto melhor para os trabalhadores que tenderão a não sofrer 

retrocesso dessas práticas pelo seu empregador, quanto para o estímulo da saúde 

institucional, necessária ao desenvolvimento de qualquer sociedade. 

 

3.3 Significados e sentidos do trabalho 

 

Segundo Correia (2000), pode-se entender o trabalho como um gasto de 

natureza física e mental quando desempenhado pelo ser humano, de natureza física 

quando realizado pelos animais e mecânico quando decorrente do funcionamento das 

máquinas.  

O trabalho realizado pelo homem tem por objetivo a produção dos próprios 

bens e serviços úteis e necessários à manutenção e perpetuação da espécie humana. 

O trabalho é, portanto, a ação ou o resultado de determinado esforço realizado pelo 

homem. A ação da força de trabalho pode também ser compreendida como 

capacidade de trabalho, a qual, na sociedade moderna, é considerada como mais uma 
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mercadoria a ser comprada e vendida, numa relação entre o trabalhador – detentor 

da força de trabalho – e o empregador – detentor do capital.   

Rodrigues (1994) considera o trabalho importante e vital para o ser humano e 

de inestimável valor em nossa sociedade. 

Para Kanaane (1995, p. 15), “o trabalho é uma ação humanizada exercida num 

contexto social, que sofre influências oriundas de diversas fontes, o que resulta numa 

ação recíproca entre o trabalhador e os meios de produção”. Destaca ainda que o 

trabalho é uma fonte de prazer e satisfação que se relaciona com as expectativas de 

progresso e desenvolvimento pessoal, sendo também uma forma de autorrealização, 

uma vez que é visto como um desafio, bem como uma fonte de sobrevivência. 

Os significados e os sentidos que os trabalhadores atribuem ao seu trabalho 

podem ser estudados por diversas disciplinas, a partir de perspectivas teóricas 

distintas. 

Para Faria (1984, p.17), a organização do trabalho está relacionada com as 

ciências sociais e humanas, as ciências exatas, a lógica, a tecnologia e a axiologia, 

“para estabelecer não simplesmente métodos, mas, sobretudo as condições 

favoráveis à satisfação, à saúde e à produtividade do homem no trabalho”. 

 De acordo com Marx (1993), pode se perceber o trabalho de forma genérica, 

como uma capacidade de transformar a natureza para atender às necessidades 

humanas. Nessa perspectiva, o trabalho é compreendido como uma ação, por meio 

da qual ocorre interação entre o homem e a natureza: a partir de um ato continuado e 

atribuindo à natureza o papel de uma potência natural, o ser humano, com suas forças 

tanto físicas quanto intelectuais, se apropria das matérias e as transforma, 

proporcionando-lhes forma útil à sua vida. 

Assim, percebe-se que o trabalho é um ato próprio do ser humano, capaz de 

possibilitar transformações do estado natural das coisas, de forma a adaptá-las às 

necessidades humanas, bem como capaz de promover mudanças no próprio homem, 

desenvolvendo suas faculdades. Dessa maneira, considera-se que o trabalho está em 

função do homem, não estando o homem em função do trabalho. Portanto, segundo 

Codo (1997, p.26), o trabalho pressupõe “uma relação de dupla transformação entre 

o homem e a natureza que gera, a todo instante, significados”. 

Tanto Selye (1974) quanto Dejours (1988) estudam as interferências da 

organização do trabalho na saúde dos trabalhadores. O primeiro autor aborda o 

estresse ocupacional, observando o fenômeno como um fato que pode tanto motivar 
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o homem a vencer os desafios, aumentando a sua criatividade e adaptabilidade ao 

seu meio, quanto absorver suas energias e comprometer o seu organismo, 

contribuindo para o surgimento de várias doenças. Dejours, por sua vez, estuda a 

psicopatologia do trabalho e refere que a organização do trabalho é considerada como 

elemento precípuo na análise dos impactos do trabalho sobre o funcionamento 

psíquico do ser humano. De acordo com essa perspectiva, as condições de trabalho 

(físicas, químicas e biológicas) atingem principalmente o corpo do trabalhador, 

enquanto que a organização do trabalho, isto é, a forma como as pessoas estão 

estruturadas e fragmentadas no processo de trabalho, atua diretamente no nível 

psíquico do indivíduo. 

 

3.4 Satisfação no trabalho 
 

A satisfação no trabalho é um fenômeno complexo e subjetivo. Diversos 

autores conceituam-na como um estado emocional prazeroso advindo do trabalho, 

quel poderia sofrer variações conforme as concepções de mundo, aspirações e 

sentimentos dos indivíduos (MARTINEZ; PARAGUAY, 2003; MARTINS; SANTOS, 

2006; MARTINS; ROBAZZI, PLATH, 2007; CARLOTTO; CAMARA 2008). 

Seguindo esta linha de raciocínio, Spector (2003) menciona os fatores 

responsáveis pela satisfação no trabalho, classificando-os em antecedentes 

ambientais, pessoais e adequação pessoa/trabalho.  

Para o autor, os antecedentes ambientais referem-se às características laborais 

(conteúdo e natureza das tarefas em si), variáveis do papel do indivíduo (clareza das 

responsabilidades e funções), conflito família/trabalho (harmonia entre trabalho e vida 

familiar) e salário (distribuição justa). Os antecedentes pessoais referem-se à 

personalidade, compreendendo que algumas pessoas têm maior predisposição a 

gostar do trabalho que desempenham que outras. Já a adequação pessoa/trabalho é 

aquela em que se observa a correspondência entre o que as pessoas dizem querer 

de seu trabalho e o que elas dizem ter. 

A satisfação no trabalho tem sido apresentada como causa de importantes 

realizações, tanto das organizações quanto dos funcionários, exercendo influência 

sobre a saúde, qualidade de vida e comportamento do trabalhador (MARTINEZ, 

PARAGUAY, 2003; MARTINS, SANTOS, 2006; MARTINS, ROBAZZI, PLATH, 2007; 

CARLOTTO; CAMARA, 2008). 
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Para Robbins (2005), em nível individual, a satisfação no trabalho não suscita 

produtividade; ao contrário, a produtividade é que conduz à satisfação. Porém, quando 

a satisfação e a produtividade são analisadas em termos de organização como um 

todo, descobre-se que a satisfação conduz à produtividade. Essa discrepância, 

segundo Robbins, pode ser justificada pelo fato de que as medidas de produtividade 

individual não levam em consideração todas as interações e complexidades do 

processo de trabalho. 

Deve-se considerar também a relação entre satisfação e absenteísmo, cujo 

coeficiente de correlação é pequeno e inconsistente, apesar de funcionários 

insatisfeitos serem mais propensos a faltar ao trabalho. Isso acontece porque há 

outros motivos que podem levar o indivíduo a se ausentar, como doenças, questões 

pessoais, fadiga, falta de desejo de ir trabalhar, entre outros (SPECTOR, 2003; 

ROBBINS, 2005). 

Para Soto (2002) a satisfação no trabalho é o resultado de uma comparação 

entre a recompensa obtida e a esperada. O autor explica que quanto maior a diferença 

entre esses dois valores, mais elevado será o grau de satisfação.  

O ser humano, compreendido como um ser histórico e social, ativo na busca 

incessante pela satisfação de suas necessidades, produz seus próprios bens através 

do trabalho. As constantes transformações no mundo do trabalho (globalização, 

robotização, terceirização, informática, entre outras), estão permitindo uma reflexão 

sobre a posição do indivíduo nesse contexto. 

Assim, o homem não pode mais ser tratado como uma máquina e sim como 

um ser humano que tem necessidades. Para Dejours (1992) a satisfação no trabalho 

está intimamente relacionada à questão de saúde do trabalhador, a qual está ligada à 

organização do trabalho e seus impactos sobre o aparelho psíquico. Segundo o autor, 

o sofrimento mental começa quando: 

 
o homem, no trabalho, já não pode fazer nenhuma modificação na sua 
tarefa no sentido de torná-la mais conforme às suas necessidades 
fisiológicas e a seus desejos psicológicos – isso é, quando a relação 
homem-trabalho é bloqueada (DEJOURS, 1992, p.133).  

 
Dejours (1992) acrescenta ainda que o conteúdo do trabalho é fonte de 

satisfação e que as condições ideais de trabalho podem ser vistas nas profissões 

artesanais, nas profissionais liberais e entre trabalhadores de alto nível que têm 

possibilidades de deliberar sobre a organização do seu trabalho. 
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Para Ilda (1990) os fatores condicionantes da satisfação do ser humano no 

trabalho podem ser agrupados nas seguintes categorias: 

 Ambiente físico: localização geográfica, as máquinas, os equipamentos e 

as condições de saneamento básico e higiene do trabalho (salubridade e 

segurança). 

 Ambiente psicossocial: abrange aspectos como percepção de segurança e 

estima, oportunidades de crescimento profissional, aspectos institucionais, 

relações interpessoais e benefícios que o trabalhador recebe da empresa; 

 Remuneração: embora não se constitua no único fator de satisfação, a 

questão salarial interfere em fatores do ambiente psicossocial e físico. 

 Jornada de trabalho: o excesso de horas trabalhadas se transforma numa 

fonte de insatisfação, provocando doenças e absenteísmo. 

 Organização: está relacionada intimamente com a organização do trabalho 

e gera satisfação ao trabalhador a partir do momento em que ele é envolvido 

nas decisões. 

Estes fatores, no entanto, são conjunturais e podem ser identificados mediante 

a análise do contexto onde o trabalho se desenvolve, o que particulariza as causas e 

as consequências da satisfação ou insatisfação no trabalho. (BENITO; SCHMIDT, 

1998). 

Independentemente da concepção adotada de satisfação no trabalho, não há 

como negar que este aspecto interfere no processo saúde-doença e, 

consequentemente, no ambiente de trabalho e na vida pessoal dos trabalhadores. 

 

3.5 Qualidade de vida no trabalho  

 

Qualidade de vida é um termo que vem sendo amplamente estudado nos dias 

de hoje e por diferentes campos do saber, o que proporciona diversos sentidos. 

Apesar dos mais variados estudos sobre o tema em questão, a maioria dos autores 

afirma que o termo é subjetivo e está ligado tanto a aspectos intrínsecos quanto a 

aspectos extrínsecos da vida do indivíduo (LIMONGI-FRANÇA; KANIKADAN, 2006; 

OLIVEIRA, 2008). 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS, 1994), qualidade de vida é: 
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A percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da 
cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus 
objetivos, expectativas, padrões e preocupações.  
 

Outro conceito de qualidade de vida é dado por Minayo et al (2000): 

 

Qualidade de vida é uma noção eminentemente humana, que tem sido 
aproximada ao grau de satisfação encontrado na vida familiar, 
amorosa, social e ambiental e à própria estética existencial. 
Pressupõem a capacidade de efetuar uma síntese cultural de todos os 
elementos que determinada sociedade considera seu padrão de 
conforto e bem-estar. O termo abrange muitos significados, que 
refletem conhecimentos, experiências de valores de indivíduos e 
coletividades que a ele se reportam em variadas épocas, espaços e 
histórias diferentes, sendo, portanto, uma construção social com a 
marca da relatividade cultural. (MINAYO et al., 2000, p. 8) 

 

Para os psicólogos Maslach e Leiter (1999), os trabalhadores passam muito 

mais horas convivendo em um ambiente laboral do que com seus familiares. Assim, 

afirmam que o trabalho exerce influência na qualidade de vida. 

Diariamente os trabalhadores são desafiados a atingir um alto nível de 

desempenho, devido à concorrência estar cada vez mais acirrada e os clientes 

tornarem-se ainda mais exigentes. Consequentemente, surge, neste contexto, um 

perfil de colaborador que percebe a necessidade de conquistar um ambiente laboral 

que proporcione qualidade de vida.  

De acordo com Macedo e Matos (2008), frequentemente são detectadas nas 

organizações manifestações de satisfação e insatisfação, a partir de algumas 

variáveis relacionadas ao trabalho, sendo que estas variáveis tendem a fortalecer ou 

a enfraquecer a qualidade de vida, causando influência direta na produção do 

trabalhador. Portanto, é importante que sejam identificadas as variáveis responsáveis 

por manter o equilíbrio da relação dinâmica entre as pessoas e as organizações. 

Somente desta forma será possível estabelecer uma avaliação, buscando, de acordo 

com a necessidade, estratégias específicas para manter, aperfeiçoar ou eliminar as 

variáveis apresentadas.  

As organizações necessitam enxergar seus colaboradores como um recurso 

mais valioso. É o que alguns autores, como Chiavenato (2004), denominam de capital 

humano e intelectual. 

Diante deste cenário a QVT vem permeando o espaço organizacional e 

despertando interesse crescente como campo de produção de conhecimento 
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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, 1997). 

É objetivo da QVT atender às necessidades do trabalhador quanto à 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). 

Para Chiavenato (2002, p. 391): 

 

Qualidade de Vida no Trabalho apresenta duas posições antagônicas: 
de um lado a reivindicação dos empregados quanto ao bem-estar e a 
satisfação no trabalho, do outro, o interesse das organizações quanto 
a seus efeitos sobre a produção e a produtividade 

. 

As primeiras ações organizacionais na área de QVT foram voltadas a promoção 

da saúde e a redução dos custos com assistência médica, isto é, as organizações 

começaram a empreender ações relacionadas, por exemplo, a promoção de uma 

alimentação saudável, de atividades desportivas e de campanhas contra hábitos 

nocivos à saúde e ao controle de estresse (COUTINHO, 2009; VASCONCELOS, 

2001) 

Posteriormente, o campo da QVT passou a abordar, além dos aspectos sócio-

técnicos (relação entre a pessoa e o trabalho), o bem-estar e a saúde do trabalhador, 

que posteriormente foram interligados à motivação e à satisfação dos indivíduos no 

trabalho (COUTINHO, 2009). 

Ampliando essas perspectivas, o indivíduo passou a ser considerado em suas 

três dimensões: a biológica (características herdadas e adquiridas ao longo da vida); 

a psicológica (processos afetivos e emocionais, de raciocínio consciente e 

inconsciente) e a social (crenças, valores, as comunidades de participação e o papel 

da família em trabalhos e em grupos). Esta abordagem biopsicossocial considera as 

três dimensões interdependentes e naturais de todo o ser humano (LIMONGI-

FRANÇA; RODRIGUES, 2005). 

Posteriormente, foi acrescida à abordagem biopsicossocial, a dimensão 

organizacional, que justamente tem como objetivo abordar o local onde ocorrem as 

relações de trabalho, as práticas e as políticas administrativas, como também a cultura 

e os ambientes organizacionais. (LIMONGI-FRANÇA; RODRIGUES, 2005) 
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Pinto, Vilas Boas e Paula (2012) apresentam as diferentes visões sobre QVT, 

ilustrando a sua evolução ao longo do tempo (Quadro 1) 

 

Quadro 1 - Evolução da visão sobre qualidade de vida no trabalho (QVT) 

CONCEPÇÃO VISÃO 

Como variável (1959 a 1972) 
Reação do indivíduo ao trabalho. Pesquisas de como 

melhorar a QVT para o indivíduo. 

Como uma abordagem (1969 a 1974) 

O foco era o indivíduo antes do resultado organizacional; 

mas, ao mesmo tempo, buscava-se trazer melhorias 

tanto para o empregado como para a gestão. 

Como um método (1972 a 1975) 

Um conjunto de abordagens, métodos ou técnicas para 

propiciar um melhor ambiente de trabalho e tornar o 

trabalho mais produtivo e mais satisfatório. Grupos 

autônomos 

Como um movimento (1975 a 1980) 

Declaração ideológica sobre a natureza do trabalho e as 

relações dos trabalhadores com a organização. 

Administração participativa. 

Como tudo (1979 a 1982) 

Como parceria contra a competição estrangeira, 

problemas de qualidade, baixas índices de produtividade 

e problemas relacionados a queixas. 

Como nada (1983) 
No caso de alguns projetos de QVT fracassarem no 

futuro, não passarão de “modismo” passageiro. 

Como um modelo consolidado no 

indivíduo (década de 1990) 

A QVT não se configurou como um modismo, mas 

passou a ser considerada pelas organizações, como 

fator de melhoria das condições para o trabalhador e 

perpassando os temas de qualidade, estresse, bem-

estar individual, bem como buscando o equilíbrio entre a 

saúde física e mental, organização e sociedade. 

Como gestão avançada (início do 

século XXI) 

A QVT como uma nova competência do gestor diante do 

novo perfil das organizações pós-industriais. Visão 

holística dos trabalhadores, da organização e do gestor 

Fonte: Pinto, Vilas Boas e Paula (2012, p.4) 
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O conceito de QVT apresenta um caráter polissêmico e tem apresentado 

alterações ao longo do tempo (Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Dimensões envolvidas na caracterização da QVT 

AUTOR ANO CONCEITOS 

Walton 1973 

Humanização do trabalho, resgate dos valores humanísticos, 

negligenciados em favor do avanço tecnológico. QVT é 

diretamente proporcional ao nível de satisfação e à autoestima 

do empregado, levando em consideração a dimensão 

organizacional. 

Hackman e Oldhan 1975 

QVT como resultante de dimensões básicas da tarefa, capazes 

de gerar estados psicológicos que resultam em motivação e 

satisfação em diferentes níveis. 

Westley 1979 

Define QVT seguindo a linha de pensamento de Walton (1973) – 

humanização do ambiente de trabalho, porém unifica os 

indicadores de QVT em 4 dimensões: econômico, político, 

psicológico e sociológico. 

Werther e Davis 1981 
QVT está relacionada a um programa de cargos e carreira, 

construído com equidade e bem conduzido na organização 

Nadler & Lawer 1983 

QVT como um conceito global e como forma de enfrentar 

problemas de qualidade e de produtividade, levando em conta a 

motivação e a satisfação do trabalhador. 

Huse e Cummings 1985 

Como uma forma de pensamento, envolvendo pessoas, trabalho 

e organizações. Profunda preocupação com o bem-estar do 

colaborador, eficácia organizacional e participação dos 

trabalhadores tanto nos problemas quanto nas decisões da 

empresa. 

Siqueira; Coletta 1989 

A QVT envolvendo fatores determinantes e o próprio trabalho, as 

relações interpessoais, o indivíduo, as políticas de recursos 

humanos e a organização como um todo. 

Limongi-França 1995 

QVT como compreensão abrangente e comprometida com as 

condições de vida no trabalho, incluindo aspectos de bem-estar, 

garantia de saúde e segurança física, mental e social e 

capacitação para realizar tarefas com segurança.  

Albuquerque 1995 

QVT é uma evolução da qualidade total. É o último elo da cadeia 

e significa condições adequadas e o desafio de respeitar e ser 

respeitado como profissional. 

Fernandes 1996 

QVT associada à melhoria das condições físicas, programas de 

lazer, estilos de vida, instalações, atendimento e reivindicações 

dos trabalhadores e ampliação do conjunto de benefícios.  

Limongi-França 1996 

QVT analisada pela perspectiva biológica, psicológica, social e 

organizacional (BPSO-96), buscando interação entre esses 

aspectos.  

continua... 
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...continuação e conclusão. 
AUTOR ANO CONCEITOS 

Bom Sucesso 1998 

QVT relacionada com diversos fatores, partindo da escolha da 

profissão, envolvendo a cultura organizacional onde o indivíduo 

está inserido e também a infraestrutura familiar. Destaca a 

questão das relações interpessoais, os conflitos e o 

relacionamento em equipe e a autoestima.  

Fernandes; Gutierrez 1998 

QVT afetada por questões comportamentais que dizem respeito 

às necessidades humanas e aos tipos de comportamentos 

individuais no ambiente laboral de alta importância, como 

variedades, identidade das tarefas e retro informação.  

Limongi-França 2000 

QVT como percepção de bem-estar, a partir das necessidades 
individuais, ambiente social e econômico e as expectativas de 
vida. Modelo de Competências do Bem-Estar Organizacional 

Chiavenatto 2004 

QVT abrange dentre outros pontos, relacionamento e saúde, 
condições ambientais, grau de satisfação. Envolve aspectos 
intrínsecos do cargo como extrínsecos contextuais, afetando 
atitudes pessoais e comportamentos importantes como: 
motivação para o trabalho, adaptabilidade e flexibilidade para 
mudanças no ambiente, criatividade e um ambiente propicio à 
inovação. 

Magalhães; Vilas Boas 2008 Integração dos indicadores de QVT com indicadores de QV 

Ferreira et al.; Leite, 
Ferreira; Mendes, 

Ferreira; Alves; Tostes 
2009 

QVT como tarefa compartilhada por todos no âmbito 
organizacional e responsabilidade Institucional orientada por 
uma busca permanente de integração do bem-estar, a eficiência 
e a eficácia no trabalho, sem restringir seu foco à produtividade. 

Limongi-França 2010 

QVT como uma nova competência do gestor frente ao perfil das 
organizações pós-industriais. Além de objetivar o bem-estar do 
trabalhador é um diferencial para o administrador, no que tange 
a uma nova competência estratégica para a gestão adequada de 
uma organização, equilibrando as necessidades das pessoas e 
das organizações. 

Fonte: Pinto, Vilas Boas e Paula (2012, p.6) 

 

O conceito de QVT assumido no presente trabalho foi: 

 

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, 1996, p.45). 

 

3.6 Principais modelos para avaliação da QVT 

 
Existem vários modelos que procuram elucidar os aspectos envolvidos na QVT, 

de modo a subsidiar a sua avaliação pelas organizações, como os apresentados por 

Richard Walton (1973), William Westley (1979), William Werther e Kaith Davis (1983), 
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Nadler e Lawler (1983), Huse e Cummings (1985) e Hackman e Oldham (1975), dentre 

outros pesquisadores do tema. Entretanto, os modelos que mais tem influenciado este 

campo do saber são o de Walton (1973), Hackman e Oldhan (1974) e Westley (1979). 

 

3.6.1 Modelo proposto por Walton 

 

Walton procura associar o máximo de dimensões relacionadas ao trabalho, não 

se limitando a abordar somente o ambiente de trabalho em si, incluindo as dimensões 

cuja influência na vida do trabalhador ocorre de forma indireta, ou seja, não sendo 

ocasionada pelo trabalho em si, mas pela forma como este é conduzido (GARCIA, 

2007). 

O modelo de QVT proposto por Richard Walton (1973) é o mais utilizado em 

pesquisas tanto quantitativas como qualitativas na área da Qualidade de Vida no 

Trabalho, mesmo após quase quatro décadas de sua publicação. Vale destacar que 

no Brasil esse modelo é utilizado em grande escala, superando a utilização dos 

demais, talvez por ser considerado o modelo mais completo, principalmente por 

estudiosos da área de administração de recursos humanos e da psicologia 

organizacional (PEDROSO; PILLATI, 2009). 

Na literatura internacional clássica, ao se considerar os principais conceitos de 

QVT, Walton (1973) formula uma das primeiras definições, sendo considerado o 

precursor de uma abordagem científica ainda hoje muito citada (MEDEIROS; 

FERREIRA, 2011). Para Walton, QVT está voltada à humanização do ambiente de 

trabalho, a qual passa a existir a partir do momento em que o colaborador atinge suas 

metas, necessidades, aspirações e seu senso de responsabilidade social. Para a 

avaliação dessa variável, destacam-se oito categorias: (a) compensação justa e 

adequada; (b) condições de saúde e segurança no trabalho; (c) uso ou 

desenvolvimento de capacidades; (d) oportunidades de crescimento e segurança; (e) 

integração social na organização; (f) constitucionalismo; (g) trabalho e espaço total de 

vida; e (h) relevância social. Essas categorias, denominadas pelo autor como 

“critérios”, possuem o mesmo grau de importância na QVT. Dessa maneira não são 

dispostas em ordem de prioridade e seus fatores podem ser observados no (Quadro 

3.)  
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Quadro 3 - Categorias da QVT segundo Walton 

CATEGORIAS FATORES 

Compensação justa e adequada 

Salário adequado ao trabalhador 
Equidade ou compatibilidade interna 
Equidade ou compatibilidade externa 
Justiça na compensação 
Partilha dos ganhos de produtividade 
Proporcionalidade entre salários 

Condições de saúde e segurança 
no trabalho 

Jornada de trabalho razoável 
Ambiente físico seguro e saudável 
Ausência de insalubridade 

Uso e desenvolvimento das 
capacidades 

Autonomia 
Significado da tarefa 
Identidade da tarefa; variedade de habilidades 
Informação sobre o processo total do 
Trabalho 

Oportunidades de crescimento e 
segurança 

Possibilidade de carreira 
Crescimento pessoal/profissional 
Segurança do emprego 

Integração social na organização 

Ausência de preconceitos 
Igualdade de oportunidades 
Relacionamentos interpessoais e grupais 
Senso comunitário 

Constitucionalismo 

Respeito às leis e direitos trabalhistas 
Privacidade pessoal 
Liberdade de expressão  
Normas e rotinas claras da organização 
Tratamento imparcial 

Trabalho e espaço total de vida 

Papel balanceado do trabalho na vida pessoal 
Estabilidade de horários 
Poucas mudanças geográficas 
Tempo para lazer da família 

Relevância social 

Imagem da empresa 
Responsabilidade social da empresa 
Responsabilidade social pelos produtos/serviços 
Responsabilidade social pelos empregados 
Práticas de emprego 

Fonte: Adaptado de Walton (1973, p. 11-21) 

 

O autor afirma que organizações que atuam de maneira socialmente 

irresponsável acabam gerando sentimentos de depreciação e baixa autoestima para 

o trabalhador. 

Ainda que na literatura sejam encontradas diversas variações do instrumento 

de avaliação da qualidade de vida no trabalho de Walton, é importante ressaltar que 

ele não desenvolveu um instrumento de avaliação, mas sim, um modelo teórico 

qualitativo. Este modelo foi quantificado e transformado em diferentes instrumentos 

presentes na literatura. (PEDROSO; PILATTI,2009) 

Pedroso e Pilatti (2009) consideram que as dimensões de Walton são bastantes 

heterogêneas e fazem menção a diferentes aspectos de ordem política, econômica, 
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social, psicológica e jurídica. No entanto, os aspectos fisiológicos/biológicos são 

pouco explorados, não havendo um balanceamento adequado entre estes aspectos 

em relação aos demais. Isso caracteriza uma fragilidade do modelo em questão. 

 

3.6.2 Modelo de Hackman e Oldham  

 

O trabalho desenvolvido por Hackman e Oldham se destaca por possibilitar 

uma nova abordagem aos estudos sobre QVT, incorporando as dimensões do 

conteúdo do trabalho. De acordo com Kilimnik (1998) esta percepção é reconhecida 

por autores como Schein (1982), Sikula e Mckenna (1984), Huse e Cumming (1985) 

e Baron (1986). Kilimnik (1998) ressalta que os estudos conduzidos por Hackman e 

Oldham (1975) demonstraram que, para se obter resultados favoráveis nas esferas 

pessoas e organizacionais (alta motivação interna, satisfação no trabalho, alta 

qualidade no desempenho e baixo absenteísmo e turnover), é necessária a presença 

de três estados psicológicos que representam: (a) a importância e o significado do 

trabalho; (b) o quanto o indivíduo se sente responsável pelo trabalho que executa; e 

(c) a compreensão que tem da tarefa que a ele foi designada. O modelo por eles 

desenvolvido é denominado Modelo das Dimensões Básicas da Tarefa, sendo um dos 

mais utilizados no país. 

De acordo com Mourão, Kilimnik e Fernandes (2005, p.5), esse modelo 

“privilegia o conteúdo do cargo como a variável mais importante da satisfação no 

trabalho, motivação e produção de alta qualidade, além de contemplar variáveis 

contextuais como, salário, segurança e ambiente social”. 

Os autores se basearam em cinco elementos básicos que expressam a opinião 

do trabalhador: (a) variedade de habilidades; (b) identidade da tarefa; (c) significado 

da tarefa; (d) autonomia; e (e) feedback: 

a) Variedade de habilidades: refere-se à variabilidade de habilidades 

requeridas pelas tarefas executadas no dia a dia do trabalho, as quais 

devem envolver o maior número possível de diferentes habilidades e 

talentos do trabalhador. 

b) Identidade da tarefa: representa a identidade do trabalhador com o trabalho, 

de forma a realizá-la do início ao fim com total controle e conhecimento, 

analisando a tarefa como um “todo”, não por partes. 
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c) Significado da tarefa: Representa o grau substancial de impacto que o 

trabalho tem na vida do indivíduo e no trabalho de outras pessoas, tanto 

dentro como fora do ambiente do trabalho. 

De acordo com o modelo esses três primeiros elementos acima descritos só 

ocorrerão quando houver significância prática do trabalho, contribuindo para a 

valorização dos colaboradores. 

d) Autonomia: representa o grau de liberdade, independência e discrição 

proporcionado ao indivíduo pelo trabalho. Para Hackman e Oldham (1975), 

esse elemento ocorrerá quando houver a responsabilidade prática com o 

resultado do trabalho, desenvolvendo no trabalhador a percepção da 

responsabilidade sob as tarefas que executa. 

e) Feedback: esse elemento pode ser dividido em três “sub-elementos” - 

feedback do próprio trabalho; feedback dos superiores e colegas e feedback 

dos agentes externos. 

 Feedback do próprio trabalho: representa os resultados apresentados 

pelo próprio trabalho sobre seu desempenho; o colaborador recebe 

uma informação clara e direta sobre a sua performance. 

 Feedback dos superiores e colegas: Refere-se ao recebimento de 

informações dos supervisores e dos colegas; o indivíduo percebe a 

reação dessas pessoas perante o seu trabalho. 

 Feedback dos agentes externos: são as informações sobre o trabalho 

dadas por agentes externos. Apenas profissionais que trabalham 

diretamente com pessoas de fora da sua organização, podendo ser 

clientes ou fornecedores, têm a possibilidade de receber esse 

feedback. 

O feedback ocorrerá somente se o colaborador tiver conhecimento real sobre 

todas as etapas das suas tarefas, permitindo ao colaborador corrigir as falhas e 

conhecer os méritos do seu trabalho. 

Esses cinco elementos apresentados, ocorrendo de forma adequada, 

promovem resultados satisfatórios aos trabalhadores, como, por exemplo, o aumento 

da motivação interna para o trabalho; melhoria da qualidade no desempenho das 

tarefas; aumento da satisfação com o trabalho e diminuição do absenteísmo e da 

rotatividade. 
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3.6.3 Modelo de Westley 

 

Este modelo foi publicado em 1979, nos Estados Unidos, com ênfase na 

abordagem sociotécnica. Realiza uma retrospectiva histórica do ambiente laboral, 

inserindo as dimensões abordadas em seu modelo no contexto do trabalho, 

articulando-as paralelamente à QVT. 

Para Medeiros e Oliveira (2011), este modelo é alicerçado em quatro elementos 

principais, que apresentam estreita ligação com a qualidade de vida no trabalho, a 

saber: (a) econômico; (b) político; (c) psicológico; e (d) sociológico. Segundo os 

autores, esses elementos são as causas de injustiça, insegurança, alienação e falta 

de organização, respectivamente. O Quadro 4 apresenta os quatro fatores 

constituintes da QVT, a partir da visão de Westley: 

 
Quadro 4 - Elementos constituintes da QVT segundo Westley 

Fonte: Traduzido e adaptado por Fernandes (1996, p. 56) 

 

3.6.4 Modelo de Werther e Davis 

 

Este modelo teve sua publicação pela primeira vez no ano de 1981, nos 

Estados Unidos, sob a forma de um capítulo do livro “Humam resources and personnel 

management, intitulado: Quality of work life”. A versão em português do referido livro 

ECONÔMICO POLÍTICO PSICOLÓGICO SOCIOLÓGICO 
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emprego 

Realização 

Potencial 

Participações nas 
decisões 

Remuneração 
Adequada 

Atuação sindical Nível de desafio Autonomia 
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Interpessoal 
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teve sua publicação no ano de 1983, sob o título “Administração de pessoal e recursos 

humanos: a qualidade de vida no trabalho”. (WERTHER; DAVIS, 1983) 

De acordo com os autores, a QVT é afetada por vários fatores, como: 

supervisão, condições de trabalho, pagamento, benefícios e o projeto do cargo. No 

entanto, é o cargo que envolve mais intimamente o trabalhador. Por mais que os 

colaboradores possuam bons salários, boas condições de trabalho e uma boa 

supervisão, as atividades que estes desenvolvem podem, sob a ótica dos mesmos, 

ser tediosas. 

Segundo Werther e Davis (1983), os desafios ambientais (habilidade e 

disponibilidade de empregados, expectativas sociais), organizacionais (abordagem 

mecanicista, fluxo de trabalho e práticas de trabalho) e comportamentais (autonomia, 

variedade, identidade da tarefa e feedback) causam influência direta na QVT. 

Mudanças nesses fatores devem ser previstas com antecipação, ao passo que estas 

podem desestruturar a QVT dos trabalhadores de uma organização. 

Pedroso e Pilatti (2010) realizaram uma revisão de literatura e apresentaram 

considerações interessantes acerca dos modelos já apresentados, que estão 

apresentadas no Quadro 5:  

 

Quadro 5 - Discussão sobre modelos clássicos de QVT 

MODELOS CONSIDERAÇÕES 

Walton 
Aborda a QVT de forma global e abarca o maior número de critérios, 

mas não avalia a esfera biológica/fisiológica do trabalhador 

Hackman e 

Oldham 

É o único que apresenta um instrumento de avaliação quantitativa, mas 

limita-se a avaliar a motivação proveniente do ambiente laboral. 

Westley 
Enfatiza quatro grandes e importantes esferas da vida, mas aponta um 

único indicador majoritário para a avaliação de cada uma destas esferas. 

Werther e Davis 

Prevê que há um limiar para cada indicador, onde, ao se ultrapassar tal 

limite, o aumento de nível de determinado indicador passa a prejudicar 

outro indicador, mas por sua vez foca exclusivamente o projeto de cargo 

Fonte: elaborada pela autora, a partir de Pedroso e Pilatti (2010). 

 

Os autores discutem também que se tratam de modelos existentes há pelo 

menos duas décadas, abrindo margem a várias indagações sobre a atualidade dos 

mesmos. 
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3.7 A QVT em instituições públicas 

 
O grande desafio, imaginado pelos idealizadores da QVT, de torná-la uma 

ferramenta gerencial efetiva e não apenas mais um modismo, persiste ainda com o 

passar dos anos. 

Bezerra (2006) 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 serviços e tem ocasionado um 

grande questionamento por parte dos gestores. O advento da globalização, 

juntamente com as inovações tecnológicas, inevitavelmente, introduziu 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 

refletindo grandes mudanças no setor público. 

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

atribuições, sem dar o devido valor ao capital humano e enfatizando importância às 

normas, aos regulamentos e aos controles, pode levar aos seus servidores a posturas 

não muito comprometidas, se valendo de vantagens oferecidas pelo emprego público, 

como a segurança da estabilidade.  

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 QVT 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). 

Por esta razão, autores entre os quais Machado e Aguiar (2011) defendem que 

o foco das práticas e estratégias em Administração de Recursos Humanos (ARH) deve 

estar voltado não somente para o desempenho organizacional, mas também para a 

QVT dos colaboradores. No contexto do campus São Paulo, implica no diagnóstico 

situacional o que justifica o presente trabalho.  



 

 

4 METODOLOGIA 
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4.1 Caracterização da pesquisa  

 

A pesquisa investiga o mundo em que se vive e o próprio homem, refletindo 

sobre problemáticas e sistematizando uma ação para intervir, através de um 

procedimento racional, que tem como objetivo proporcionar respostas dos problemas 

ou dos fenômenos que são propostos (GIL, 2002; CHIZZOTTI, 2005; MARCONI; 

LAKATOS, 2005).  

Esta pesquisa utilizará a abordagem mista (quantitativa e qualitativa). Um 

estudo quantitativo abrange um conjunto de procedimentos, técnicas e algoritmos 

destinados a auxiliar na resposta a questões de pesquisa (FALCÃO; RÉGNIER, 

2000). A combinação deste tipo de dados com dados oriundos de metodologias 

qualitativas podem possibilitar a compreensão ampliada dos fenômenos (GATTI, 

2004). 

Classifica-se como descritiva, com base nos seus objetivos. Segundo Gil 

(1999), as pesquisas descritivas têm como finalidade principal a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis.  

Configura-se como um estudo transversal, de natureza aplicada, uma vez que 

envolve a construção de conhecimentos voltados para a solução de problemas ligados 

à realidade local (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009). 

Consiste também em uma pesquisa exploratória, pois alimenta o pesquisador 

com uma gama maior de informações a respeito do tema ou problema proposto, 

possibilitando evidenciar novos campos para investigação (MATTAR, 1993) 

 

4.2 Contextualização do cenário 

 

Esta pesquisa foi realizada no Campus São Paulo – Unidade Vila Clementino, 

da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 

No início da presente pesquisa (2º semestre de 2013), a administração do campus 

São Paulo era composta pela Diretoria do Campus e pela Diretoria Administrativa, 

tendo sob sua responsabilidade 11 Divisões Administrativas, sendo elas: Convênios 

e Contratos; Finanças; Gestão de Materiais; Importação e Compras; Infraestrutura; 

Orçamento e Contábil; Serviços Gerais; Tecnologia da Informação; Manutenção; 

Engenharia Clínica; e Gestão Ambiental. Nesse momento, a Divisão de Recursos 
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Humanos do Campus São Paulo estava em vias de ser implantada. Posteriormente, 

as Divisões de Convênios e Contratos e de Infraestrutura passaram a denominar-se 

de Coordenadorias e a Biblioteca Acadêmica também fazia parte desta administração. 

Os servidores técnico-administrativos, funcionários públicos não docentes, 

pertencentes às divisões administrativas do campus São Paulo estão subordinados 

ao Departamento de Administração, e, por sua vez, todos subordinados à Diretoria do 

Campus São Paulo, conforme organograma da administração do Campus São Paulo, 

apresentado abaixo (Figura 2), salientando que o Conselho de Campus, órgão 

máximo, é quem delibera as decisões da Administração e do Campus como um todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Comissão para Dimensionamento do quadro de TAE do 
Campus São Paulo e Definição de critérios para distribuição de 
vagas 
Figura 2 - Organograma da administração do Campus São 

Paulo da Unifesp 
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4.3 População do estudo 

 

Foram considerados os servidores técnico-administrativos atuantes na 

administração do Campus São Paulo. Para garantir a fidelidade do número da 

população, foi elaborado, em dezembro de 2013, um formulário dirigido aos chefes de 

divisões/seções, solicitando o nome e o quantitativo dos servidores pertencentes 

àquela divisão/seção. Este mapeamento possibilitou identificar uma população de 213 

servidores. Posteriormente, esta informação foi ratificada por levantamento realizado 

pela Comissão de Dimensionamento do Campus São Paulo, no 2º semestre de 2014.  

 

 

4.4 Estratégias para obtenção dos dados 

 

Este estudo foi desenvolvido em duas fases: 

 

 

4.4.1 Primeira fase: Diagnóstico da QVT dos servidores técnico-

administrativos da administração do campus São Paulo 

 

4.4.1.1 Participantes 

 

O questionário foi entregue pessoalmente ao universo de servidores técnico-

administrativos da administração do campus São Paulo. Os dados foram coletados no 

período de janeiro a março de 2014. No momento da aplicação do instrumento, haviam 

197 servidores ativos (foram desconsiderados os servidores afastados do trabalho). A 

distribuição dos colaboradores por divisão está apresentada na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Distribuição do questionário aos servidores técnico administrativos da administração 
do campus São Paulo 

DIVISÃO SERVIDORES DISTRIBUÍDOS RESPONDIDOS 

Engenharia Clínica 13 13 09 

Finanças 07 07 05 

Gestão Ambiental 02 02 02 

Coordenadoria de Contratos 06 06 05 

Gestão de Materiais 14 14 07 

Importação e Compras 11 11 05 

Coordenadoria de Infraestrutura 07 07 07 

Manutenção Predial 44 35* 10 

Orçamentária e Contábil 09 09 05 

Serviços Gerais 62 55* 29 

Tecnologia da Informação 11 11 08 

Diretoria CSP 08 08 07 

Direção Administrativa 02 02 02 

Biblioteca 17 17 13 

TOTAL 213 197 114 

*a diferença representa servidores afastados 

 

Foram respondidos 114 questionários, o que equivale a 58% da população de 

estudo. Cabe ressaltar que duas seções não concordaram em participar desta 

pesquisa. 

 

4.4.1.2 O instrumento 

 

Para caracterização da (QVT) dos participantes foi utilizado um instrumento 

denominado questionário QWLQ-78 (Quality of Working Life Questionaire – 

Questionário de Qualidade de Vida no Trabalho), proposto e validado no Brasil, por 

Reis Júnior (2008). (Apêndice 2)  

Esta ferramenta avalia a QVT a partir de quatro domínios (Quadro 6). 
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Quadro 6 - 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.  

As questões referentes ao domínio físico/saúde são (Quadro 7):  

 

Quadro 7 - Questões referentes ao domínio físico-saúde (Total 17) 

Nº QUESTÃO 

1 Quanto você cuida da sua alimentação? 

6 Quanto você se preocupa com sua saúde? 

11 Quanto você se preocupa com dores ou desconfortos no trabalho? 

16 Em que medida você tem dificuldades para cuidar da sua saúde? 

21 Você pratica exercícios? 

26 Você tem alguma dificuldade para dormir? 

31 Em que medida você avalia o seu sono? 

36 Em que medida algum problema com o sono prejudica seu trabalho? 

43 Você sofre com cefaleias (dores de cabeça)? 

48 Você sofre com dores estomacais? 

53 Em que medida você necessita de medicamentos para poder trabalhar? 

57 Você sofre com doenças hereditárias (colesterol, pressão alta)? 

61 Ao final da jornada de trabalho, o quanto você se sente cansado? 

65 Em que medida suas dores e/ou saúde o impedem de realizar o que precisa? 

69 Suas necessidades fisiológicas básicas são satisfeitas adequadamente? 

73 Você pratica ginástica laboral ou outro tipo de atividade física na empresa? 

77 Em que medida você se sente confortável no ambiente de trabalho? 

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

 

No tocante ao domínio psicológico, as questões são as seguintes (Quadro 8): 
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Quadro 8 - Questões referentes ao domínio psicológico (Total 10) 

Nº QUESTÃO 

2 Em que medida você avalia sua auto-estima? 

7 Quanto você se sente inibido no trabalho devido à sua aparência? 

12 Quanto você consegue se concentrar no seu trabalho? 

17 
Em que medida algum sentimento negativo (tristeza, desespero) interfere no seu 

trabalho? 

22 Em que medida você avalia sua motivação para trabalhar? 

27 Como você avalia o espirito de camaradagem dos seus colegas de trabalho? 

32 Como você avalia sua liberdade de expressão no seu trabalho? 

37 Em que medida você avalia o orgulho pela sua profissão? 

44 Como você avalia a segurança no ambiente de trabalho? 

49 Em que medida o barulho no ambiente de trabalho lhe incomoda? 

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

 

Quanto ao domínio pessoal, apresentam-se as seguintes perguntas (Quadro 

9): 

 

Quadro 9 - Questões referentes ao domínio pessoal (Total 16) 

Nº QUESTÃO 

3 Como você avalia a sua capacidade de auto-avaliação no trabalho? 

8 Em que medida você avalia a qualidade do seu lazer e da sua família? 

13 Em que medida você tem uma moradia adequada? 

18 
Você tem alguma dificuldade geográfica em relação ao seu trabalho? (deslocamento, 

viagem, mudanças) 

23 Você sofre algum tipo de preconceito no seu trabalho? 

28 Como você avalia a sua privacidade pessoal no seu trabalho? 

33 Você se sente realizado com o trabalho que faz? 

38 Como você avalia a qualidade da sua relação com seus superiores e/ou subordinados? 

45 Em que medida sua família avalia o seu trabalho? 

50 Em que medida seus valores familiares são respeitados no seu trabalho? 

54 Você sofre algum tipo de dificuldade na família por causa do seu trabalho? 

58 Em que medida seus valores familiares são respeitados no seu trabalho? 

62 Em que medida suas crenças pessoais e/ou religiosas são respeitadas no seu trabalho? 

66 Em que medida você é respeitado pelos seus colegas e superiores? 

70 Em que medida você tem os meios de transporte adequados para trabalhar? 

74 O quanto você está satisfeito com a sua capacidade de ajudar os outros no trabalho? 

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



M e t o d o l o g i a  | 33 

 

As questões referentes ao domínio profissional estão apresentadas no 

Quadro 10 

 

Quadro 10 - Questões referentes ao domínio profissional (Total 35) 

Nº QUESTÃO 

4 Com que frequência você falta ao trabalho por motivo de doença? 

5 Com que frequência você fica doente devido ao seu trabalho? 

9 Como você avalia o seu acesso à assistência médica no trabalho? 

10 Como você avalia a qualidade da assistência médica recebida no trabalho? 

14 Como você avalia a sua autonomia no trabalho? 

15 Como você avalia a sua carga-horária de trabalho diário? 

19 Como você avalia a cooperação entre os níveis hierárquicos no trabalho? 

20 Como você avalia a sua liberdade para criar coisas novas no trabalho? 

24 Como você avalia a igualdade de tratamento entre os funcionários? 

25 Com que frequência você é obrigado a mudar sua rotina em casa devido ao trabalho? 

29 
Em que medida você confia na disponibilidade e na habilidade de seus colegas de 

trabalho? 

30 Em que medida você possui identidade com a tarefa que realiza? 

34 Com que frequência você pensa em mudar radicalmente de emprego? 

35 Em que medida você possui orgulho da organização na qual trabalha? 

39 Em que medida você se sente seguro quanto à prevenção de acidentes de trabalho? 

40 
Como você avalia o seu conhecimento sobre todos os processos de trabalho da 

organização? 

41 Em que medida você possui consciência sobre as metas e objetivos do seu trabalho? 

42 Em que medida você gosta do nível de desafio que lhe é proposto no trabalho? 

46 
Em que medida você está satisfeito como seu nível de participação nas decisões da 

empresa? 

47 Como você avalia a partilha de ganhos na produtividade na sua empresa? 

51 A sua organização possibilita a construção de uma carreira e/ou de avanços salariais? 

52 Como você avalia a sua remuneração pelo trabalho? 

55 Com que frequência você necessita de outras fontes de dinheiro para se sustentar? 

56 Com que frequência seus benefícios e direitos trabalhistas são respeitados? 

59 Em que medida seus valores familiares são respeitados no seu trabalho? 

60 
Você está satisfeito com o feedback (retroalimentação) dado pela organização sobre o 

seu trabalho? 

63 Você se sente satisfeito com os treinamentos dados pela organização? 

64 Em que medida você está satisfeito com a sua capacidade para aprender? 

continua... 
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...continuação e conclusão. 
Nº QUESTÃO 

67 Você se sente satisfeito com a variedade das tarefas que realiza? 

68 Você tem sua vida pessoal preservada no ambiente de trabalho? 

71 Quanto você se sente estável no seu emprego? 

72 Como você avalia o espírito de camaradagem no seu trabalho? 

75 O quanto você consegue dos colegas o apoio que necessita no trabalho? 

76 Em que medida você consegue ter acesso rápido ás informações no trabalho? 

78 O quanto você está satisfeito com a sua qualidade de vida no trabalho? 

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

 

Uma das questões do instrumento não se encaixa a todos os tipos de 

colaboradores. A questão “47”, referente à partilha de ganhos da produtividade não 

se aplica a uma amostra composta por funcionários públicos, carreira na qual não 

existe a partilha de ganhos. Neste caso, o autor do instrumento sugere orientar aos 

colaboradores a deixarem a resposta em branco, pois a ausência de apenas uma 

resposta não resultará em diferenças significativas no índice final. Deste modo, para 

a presente pesquisa esta questão foi excluída do instrumento. 

A escala Likert requer que os entrevistados indiquem seu grau de concordância 

ou discordância com declarações relativas à atitude que correspondam à força e à 

direção da reação do entrevistado à declaração. As declarações de concordância 

devem receber valores positivos ou altos, enquanto as declarações das quais 

discordam devem receber valores negativos ou baixos (BAKER, 1995). As 

declarações devem oportunizar ao entrevistado expressar respostas claras, em vez 

de respostas neutras ou ambíguas. 

Neste trabalho, as respostas são baseadas na escala Likert e, de acordo com 

a questão, podem variar entre: 

 Nada; Muito pouco; Mais ou menos; Bastante; Extremamente; 

 Muito baixa; Baixa; Média; Alta; Muito alta; 

 Nunca; Raramente; Às vezes; Frequentemente; Sempre; 

 Muito baixo; Baixo; Médio; Bom; Muito bom; 

 Muito pouco; Pouco; Média; Muito; Completamente. 

As respostas foram convertidas em uma escala numérica, como representado 

a seguir (Quadro11): 
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Quadro 11 - Exemplo de questão presente no QWLQ-78 

1. Você pratica exercício físico regular? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

Algumas questões do instrumento tiveram na análise sua escala invertida de 

modo a qualificar o indicador de forma adequada, como exemplificado no Quadro 12: 

 

Quadro 12 - Exemplo de questão com escala invertida presente no QWLQ-78 

2. Com que frequência você fica doente devido ao seu trabalho? 

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 

5 4 3 2 1 

 

Este procedimento foi adotado nas seguintes questões: 4, 5, 7, 16, 17, 18, 23, 

25, 26, 34, 36, 43, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 61 e 65. 

Além das questões relativas à QVT, para a caracterização do perfil dos 

respondentes foram adicionadas perguntas que possibilitaram caracterizar a 

população de estudo quanto à divisão, gênero, idade, escolaridade e tempo de 

serviço. O instrumento na íntegra está apresentado no Apêndice 1. 

 

4.4.1.3 Análise dos dados 

 

4.4.1.3.1 Caracterização da população de estudo 

 

Foram calculadas frequências absolutas e relativas, médias e desvio padrão 

sobre os dados de gênero, estado civil, idade, tempo de serviço e escolaridade. Para 

identificar diferenças significativas entre os grupos, foram realizadas as seguintes 

análises, todas testadas a um nível de significância de 5% (p<0,05) (BISQUERA; 

SARRIERA; MARTINEZ, 2007): 

 Teste de Levene para homogeneidade de variâncias: por este teste, quando 

obtido a probabilidade p (denominada por significância nas tabelas) menor 

ou igual a 5%, assume-se que a variância entre grupos é diferente. 

 Teste t de student para comparação entre duas médias: assumindo-se 

como hipótese nula (H0) que não existe diferença entre as médias, caso se 
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obtenha uma p menor ou igual a 5%, rejeita-se H0 e assume-se que há 

diferença entre as médias dos grupos estudados. 

 Análise de Variância ANOVA para testar comparação simultânea entre 

vários grupos: assumindo-se Ho como hipótese nula que não existe 

diferença entre os grupos. Assim, por este teste, quando a probabilidade p 

for menor que 5%, assume-se que existem diferenças significativas entre os 

grupos.  

Embora a ANOVA permita identificar se a diferença entre as mesmas é 

significativa, não permite identificar entre quais médias encontra-se a diferença. Para 

isto, quando a ANOVA aponta diferenças significativas, devem ser utilizados testes 

posteriores, capazes de identificar tais diferenças. Neste trabalho utilizou-se o teste 

de Scheffe, adequado quando o número de elementos de cada grupo é distinto 

(BISQUERA; SARRIERA; MARTINEZ, 2007). 

 

4.4.1.3.2 Qualidade de vida no trabalho 

 

Os dados do QWLQ-78 (Quality of Working Life Questionaire – Questionário 

de Qualidade de Vida no Trabalho) foram analisados seguindo os seguintes passos: 

1. Determinação da consistência interna do instrumento: utilizou-se o teste 

de confiabilidade baseado no coeficiente α de Cronbach. Foi obtido o valor 

de 0,918, o que significa um ótimo índice de confiabilidade do QWLQ. Este 

teste de confiabilidade apontou que todas as questões Likert propostas no 

questionário contribuíram para a robustez estatística dos dados, devendo 

ser preservadas nas etapas posteriores da análise. 

2. Cálculo da QVT dos respondentes pela média e desvio padrão do 

resultado das respostas relativas a cada domínio. (REIS JÚNIOR; 

PILATTI, 2011). Para melhor visualização do índice de QVT, a escala de 

Likert foi convertida considerando como 0 o índice 1 e como 100 o índice 

5.  

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

Pilatti,(2011), apresentada na Tabela 2: 

 

 

 



M e t o d o l o g i a  | 37 

 

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) 

 

 

Desta forma, trabalhadores que apresentam índices abaixo de 45 possuem 

nível insatisfatório ou muito insatisfatório de QVT; aqueles com índices entre 45 e 55 

tem nível neutro de QVT; colaboradores com índices entre 55 e 77,5 apresentam um 

bom nível de QVT; trabalhadores com índices acima de 77,5 possuem uma excelente 

QVT. 

1. Para identificar se os valores obtidos para os diferentes domínios obedecem 

a uma distribuição compatível com a curva normal, os dados foram 

submetidos ao Teste Shapiro-Wilk, que não apontou diferenças 

significativas em relação à distribuição normal (Tabela 3) 

 

 

Tabela 3 - Teste de Shapiro-Wilk para os dados do QWLQ-78 aplicado a servidores técnico-
administrativos da administração do campus São Paulo 

 
Shapiro-Wilk 

Estatística DF Significância 

Físico/Saúde ,988 114 ,379 

Psicológico ,984 114 ,202 

Pessoal ,994 114 ,919 

Profissional ,993 114 ,812 

QVT ,992 114 ,774 

 

Os gráficos que ilustram esta distribuição estão apresentados na Figura 3: 
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Figura 3 - Distribuição dos valores obtidos para os diferentes domínios de acordo com 

Teste Shapiro-Wilk 

 

1. Identificação das possíveis correlações entre os domínios, a partir do cálculo 

do Coeficiente Correlação de Pearson considerando a seguinte escala 

(Tabela 4) 
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Tabela 4 - Interpretação dos resultados obtidos no coeficiente de correlação de Pearson 

Valor Interpretação 

1 Perfeita 

0,80<r<1 Muito alta 

0,60<r<0,80 Alta 

0,40<r<0,60 Moderada 

0,20<r<0,40 Baixa 

0<r<0,20 Muito baixa 

0 Nula 

Fonte: Bisquerra, Sarriera e Martinez (2007) 

 

A correlação de Pearson evidenciou correlação entre todos os domínios e entre 

cada domínio e a QVT (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Matriz de Correlação obtida a partir dos dados do.QWLQ-78 aplicado a servidores 
técnico-administrativos da administração do campus São Paulo 

Domínios Físico/Saúde Psicológico Pessoal Profissional 

 Físico/Saúde     

Psicológico ,459**    

Pessoal ,492** ,627**   

Profissional ,287** ,707** ,693**  

QVT ,686** ,866** ,862** ,830** 

** significante ao nível de 0,05 

 

As correlações, embora fortemente significativas, não são homogêneas, sendo 

mais fortes entre alguns indicadores quando comparadas a outros. A correlação mais 

forte (coeficiente de correlação de 0,707) se deu entre os indicadores Psicológico e 

Profissional. Já a mais fraca (0,287), foi encontrada entre os indicadores Físico/Saúde 

e profissional. 

1. Identificação da correlação entre os domínios e QVT considerando idade e 

tempo de serviço. 

2. Teste de Levene para homogeneidade de variâncias e teste t de student 

para comparação entre os domínios e a QVT em relação ao gênero e em 

relação a servidores gestores e não gestores. 

3. Análise de Variância ANOVA para testar comparação simultânea entre os 

domínios e a QVT com relação ao nível de escolaridade e quanto ao trabalho 
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em diferentes divisões. Teste de Scheffe para identificar entre quais grupos 

há diferença. 

Para a discussão dos resultados pelos servidores na segunda fase desta 

pesquisa, foram isoladas as três questões com maior e menor média em cada domínio 

e representadas graficamente (Apêndice 3) 

 

4.4.2 Segunda fase: entrevista de aprofundamento da temática 

 

Com o objetivo de aprofundamento da compreensão da QVT, a partir dos 

resultados obtidos na primeira fase foi realizada uma entrevista semiestruturada com 

uma amostra de servidores, de modo a possibilitar a caracterização, a partir das 

perspectivas dos sujeitos, dos fatores que influenciam os resultados obtidos, bem 

como levantar sugestões para a melhoria da QVT institucional. 

Na pesquisa qualitativa, a entrevista se torna um instrumento de alta relevância, 

pois, por meio dela, podemos abordar temas complexos que seriam difíceis de serem 

investigados completamente em um questionário: 

 
Em investigação qualitativa, as entrevistas podem ser utilizadas de 
duas formas. Pode, constituir a estratégia dominante para a recolha 
de dados ou podem ser utilizadas em conjunto com outras técnicas. 
Em todas essas situações, a entrevista é utilizada para recolher dados 
descritivos na linguagem do próprio sujeito. (BOGDAN; BIKLEN 1994, 
p. 134)  

 

O roteiro, apresentado no Apêndice 4, foi orientado pelos seguintes eixos: 

a) Conceito de QVT; 

b) Percepção da QVT; 

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

d) Participação em atividades voltadas para a QVT; 

e) Sugestões para melhorar a QVT institucional; 

f) Importância da capacitação para a melhoria da QVT. 

 

4.4.2.1 Participantes 

 

Para a realização da segunda etapa, foi selecionada inicialmente uma amostra 

de 10 servidores, que seria ampliada caso não houvesse saturação dos dados. Para 
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realizar uma amostragem estratificada, as diferentes divisões foram agregadas em 3 

grupos: 

 Grupo 1: Divisões administrativas que têm entre si a semelhança de 

executar os seus serviços com base diretamente na dependência do 

orçamento encaminhado pelo Governo Federal ao Campus São 

Paulo/UNIFESP. São elas: 

1. Divisão de Finanças 

2. Divisão Orçamentária e Contábil 

3. Importação e Compras e 

4. Contratos e Convênios 

De um total de 20 servidores, foram sorteados 2, sendo 1 com função de chefia. 

 Grupo 2: Divisões administrativas que têm entre si a semelhança na 

execução de seus serviços como: prestadoras de serviços aos 

departamentos acadêmicos, órgãos complementares, unidades 

universitárias, diretorias e demais áreas. São elas: 

1. Engenharia Clínica 

2. Infraestrutura  

3. Manutenção Predial  

4. Serviços Gerais 

5. Tecnologia da Informação  

A partir de um total de 63 servidores, foram sorteados 5, sendo 2 gestores 

 Grupo 3: demais unidades (diretoria acadêmica e administrativa e 

biblioteca). Foram sorteados 3 servidores, sendo um gestor, de um total de 

23 profissionais. 

Foi realizado um pré-teste da coleta de dados com uma amostra de três 

servidores técnico-administrativos da Administração Central da Universidade, de 

forma a possibilitar o aprimoramento da mesma. 

Os entrevistados foram identificados com a sigla E1 a E10. Os dados foram 

coletados de outubro a novembro de 2014. 
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4.4.2.2 Análise dos dados 

 

As entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra, e tiveram a duração 

média de 52 minutos. Para análise foi utilizada a análise temática de conteúdo 

(BARDIN, 2011) obedecendo aos seguintes passos: 

 Leitura exaustiva do texto obtido pelas entrevistas; 

 Seleção do material pertinente a partir dos eixos norteadores da entrevista; 

 Identificação das Unidades de contexto (UC), que é o trecho do texto que 

contém o tema; 

 Isolamento das unidades de registro, que é o menor trecho da UC 

correspondente a um aspecto descrito sobre o tema; 

 Apropriação do material produzido de forma a formular categorias; 

 Construção de quadros síntese das categorias e UR identificadas (Apêndice 

5) 

 Interpretação dos dados a partir da articulação com a literatura. 

 

4.5 Implicações éticas da pesquisa 

 

Respeitaram-se as normas da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde (BRASIL, 2012) que trata das pesquisas realizadas com seres humanos. Esta 

pesquisa adotará os quatro princípios básicos da bioética: autonomia, beneficência, 

não maleficência e justiça, por considerar que as investigações com seres humanos 

devem assegurar que seus direitos estejam protegidos. 

Solicitamos autorização institucional da Diretoria do Campus São Paulo para 

realização da pesquisa, mencionando os objetivos e a contribuição que a mesma trará 

à gestão (Anexo 1). O projeto de pesquisa foi submetido para apreciação do Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, sendo 

aprovado pelo parecer 464.787 (Anexo 2) 

A participação dos sujeitos ocorreu após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O TCLE relativo à primeira fase da 

pesquisa está apresentado no Apêndice 6. Para os participantes da segunda fase, foi 

solicitada a anuência na participação da entrevista por meio da assinatura de um novo 

TCLE (Apêndice 7). O registro em áudio da entrevista foi autorizado pelo participante, 

por meio da assinatura do TCLE apresentado no (Apêndice 8) 
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Segundo Fortes (1998, p.51): 

 

O consentimento deve ser livre, esclarecido, renovável e ser 
livremente, conscientemente. Não pode ser obtido mediante 
práticas de coação física, psíquica ou moral, ou por meio de 
simulação ou práticas enganosas, ou quaisquer outras 
formas de manipulação impeditivas da livre manifestação da 
vontade da pessoa. . 
 

Foi preservada a identidade de todos os profissionais participantes da 

pesquisa, uma vez que somente a autora tem acesso às mesmas. 

 

 



 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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5.1 Perfil de servidores técnico-administrativos que atuam na 

administração do campus São Paulo participantes da pesquisa 

 

Os dados demográficos dos respondentes da presente pesquisa 

encontram-se representados na tabela 6. 

Nota-se o predomínio de participantes do gênero masculino (62%). A 

maioria dos respondentes são casados (64,9%), com predomínio de indivíduos 

entre 44 a 53 anos. A análise da escolaridade dos servidores mostra que a 

maioria concluiu o ensino superior. 

Observa-se uma maior concentração de indivíduos com tempo de serviço 

acima de 20 anos. A maioria concluiu o ensino superior. 

Tabela 6 - Dados demográficos de servidores técnico-administrativos da administração 
do campus São Paulo 

 

 

 

Variáveis  Nº (%) 

Gênero 
Masculino 71 62 

Feminino 43 38 

Estado Civil 

Casado 74 64,9 

Solteiro 26 22,8 

Outro 14 12,3 

Faixa Etária 

(23-65 anos) 

23-33 20 17,5 

34-43 16 14 

44-53 56 49,1 

≥54 22 19,3 

Escolaridade 

Fundamental 8 7 

Médio 40 35,1 

Superior 49 43 

Pós-Graduação 17 14,9 

Tempo de 

Serviço (anos) 

1-10 8 7 

11-20 40 35,1 

21-30 49 43 

≥31 17 14,9 
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Quanto ao gênero, o teste t de student não mostrou diferença significativa 

na idade ou tempo de serviço. Entretanto, observou-se que as mulheres são 

mais escolarizadas do que os homens (Tabela 7)  

Tabela 7 - Índices de escolaridade, idade e tempo de serviço em relação ao gênero de 
servidores técnico-administrativos da administração do campus São Paulo da Unifesp 

Variáveis 
Gênero 

p** 
Masculino Feminino 

Idade 46,7(1,23) 44,7(1,45) 0,297 

*Escolaridade 2,4(0,1) 3,0(0,1) 0,000 

Tempo de Serviço 18,5(0,3) 17,8(12) 0,745 

A representação se refere a média (erro padrão) *Considerando 1 = ensino fundamental; 2 = 
ensino médio; 3 = ensino superior; 4 = pós-graduação **Teste t de Student considerando 
significativo valor p ≤0,05 
 

A análise de variância evidenciou que há diferença significativa para as 

variáveis de tempo de serviço e idade quando estratificadas segundo a 

escolaridade (Tabela 8). 

Tabela 8 - Escolaridade de acordo com idade e tempo serviço de servidores técnico-
administrativos da administração do campus São Paulo da Unifesp 

Escolaridade Idade p Tempo de Serviço p 

Pós-graduação 44,53(1,86)a  16,53(2,50)a  

Superior 43,41(1,42)a  15,04(1,7)a  

Médio 46,93(1,53)a  21,09(1,51)a  

Fundamental 59,88(1,42)b 0,000 26,63(0,73)b 0,006 

A representação se refere a média (erro padrão). Diferenças entre os grupos a e b identificadas 
pelo teste de Scheffe 

 

Pelo teste de Scheffe, apurou-se que indivíduos com nível de 

escolaridade limitado ao fundamental apresentam idade média maior, ou seja, 

indivíduos com maior idade apresentam menor escolaridade. Não há diferença 

entre os demais níveis de escolaridade. 

Nota-se também que indivíduos com ensino fundamental completo 

apresentam maior tempo de serviço em relação aos 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 identificada diferença significativa para idade e tempo de serviço 
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entre gestores e não gestores. O teste T de student evidenciou que gestores são 

mais escolarizados do que os não gestores. 

Tabela 9 -  Apresentação das médias de idade, escolaridade e tempo de serviço de acordo 
com a função de gestor e não gestor 

Variáveis 
Função 

p** 
Não gestor Gestor 

Idade 45,64(1,08) 47,1(1,91) 0,512 

Escolaridade* 2,56 (0,87) 3,04 (0,14) 0,005 

Tempo de Serviço 19,67(2,16) 17,8(1,17) 0,461 

A representação se refere a média (erro padrão) *Considerando 1 = ensino fundamental; 2 = 
ensino médio; 3 = ensino superior; 4 = pós-graduação. **Teste t de Student considerando 
significativo valor p ≤0,05  

 

5.2 QVT de servidores técnico-administrativos da administração 

do campus São Paulo 

 

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

servidores é satisfatória uma vez que o valor 61,4 se enquadra na faixa 

considerada satisfatória. 

A análise de variância para os diferentes domínios evidenciou que a 

diferença entre eles é significativa (Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Índices de QVT em de servidores técnico-administrativos da administração do 
campus São Paulo 

Domínios Índices 

Físico/Saúde 61,1(0,95)b 

Psicológico 60,5(1,01)b 

Pessoal 68,2(0,92)c 

Profissional 55,7(0,98)a 

A representação se refere a média (erro padrão) 
ANOVA com sig = 0,00. Diferenças entre os grupos a, b e c 
identificadas pelo teste de Scheffe.  

O teste de Scheffe evidenciou que a satisfação no domínio pessoal é 

maior que a satisfação nos demais domínios, enquanto que a satisfação no 

domínio profissional é a menor. Não foram constatadas diferenças significativas 

entre as satisfações entre os domínios Físico/ Saúde e Psicológico.  

O teste t de student, não revelou diferenças significativas entre os níveis 

de QVT geral e para os diferentes domínios em função do gênero. 

Não há correlação entre QVT e seus distintos domínios tanto com a idade 

como com o tempo de serviço, exceto para o domínio psicológico, que 

apresentou correlação significativa positiva fraca (0,185) com o tempo de serviço 
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(Tabela 11). Ou seja, quanto maior o tempo de serviço, maior o nível de QVT no 

domínio psicológico. 
 
Tabela 11 - Coeficiente de correlação de Pearson para os diferentes domínios e QVT em 
relação a idade e tempo de serviço de servidores técnico-administrativos da 
administração do campus São Paulo 

 Idade Tempo de Serviço 

Físico/Saúde 0,033 -,070 

Psicológico 0,156 0,185* 

Pessoal 0,121 0,081 

Profissional 0,060 0,078 

QVT 0,115 0,086 

*Correlação significativa ao nível de 0,05. 

 
A análise da QVT e de seus diferentes domínios, em relação à 

escolaridade dos respondentes, está apresentada na Tabela 12. 

O teste ANOVA evidenciou diferença significativa no nível de QVT para o 

domínio físico/saúde, psicológico e geral em relação à escolaridade dos 

respondentes. 

 

Tabela 12 - Índices de QVT e seus domínios considerando a escolaridade de servidores 
técnico administrativos da administração do campus São Paulo da Unifesp 

Escolaridade QVT geral Físico-Saúde Pessoal Psicológico Profissional 

Fundamental 70,7(4,9)b 69,1(5,1)b 76,6(5,1)a 74,1(4,9)b 63,1(5,1)a 

Médio 60,6(1,3)a 58,3(1,6)a 67,3(1,5)a 60,7(1,7)a 56,06(1,7)a 

Superior 60,7(1,1)a 62,4(1,3)a,b 67,3(1,4)a 58,3(1,4)a 54,6(1,4)a 

Pós-graduação 61,1(1,5)a 60,5(2,5)a,b 69,4(1,0)a 60,1(2,1)a 54,5(2,0)a 

p 0,012 0,028 0,081 0,002 0,183 

A representação se refere a média (erro padrão) ANOVA considerando significativo valor p 

≤0,05. Diferenças entre os grupos a e b identificadas pelo teste de Scheffe.  

 

O teste de Scheffe possibilitou identificar que o domínio Físico/Saúde é 

significativamente maior para os indivíduos com ensino fundamental em relação 

aos de nível médio. Quanto ao domínio psicológico, indivíduos com ensino 

fundamental apresentam maior índice do que os demais. O mesmo ocorre 

quanto ao nível de QVT, que se apresenta significativamente superior para 

indivíduos com ensino fundamental em relação aos de maior escolaridade. 

Não foram identificadas diferenças significativas nos níveis de QVT geral 

e para os seus diferentes domínios entre para servidores de diferentes divisões 



R e s u l t a d o s  e  d i s c u s s ã o  | 49 

 

administrativas. O mesmo ocorreu entre servidores com a função de gestor ou 

não gestor. 

 

5.3 Conceito de QVT de servidores técnico-administrativos da 

administração do campus São Paulo 

 

A análise do conceito de QVT manifestado pelos servidores do Campus 

São Paulo evidenciou 40 unidades de registro (UR). A tabela 13 apresenta a 

distribuição destas URs em categorias e subcategorias.  

 

Tabela 13 - 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 75 12 30,0 

Prazer no trabalho - - 11 27,5 

Valorização do servidor - - 6 12,5 

Definições das tarefas - - 5 12,5 

Respeito - - 3 7,5 

Outros - - 3 10,0 

Total UR   40 100 

 

A categoria mais representativa se refere às Condições de trabalho 

(30%) que se desdobra na subcategoria relativa à Infraestrutura: 

 

[...] boas condições de instrumental para desempenhar bem o 
seu trabalho. – E10  

 

Além de aspectos mais Gerais: 

 

[...] ambiente saudável. – E1 
 
[...] QVT para mim é condições adequadas de trabalho. – E4 

 

Para Chiavenatto (2004), proporcionar um ambiente seguro, harmonioso 

e saudável pode propiciar maiores condições para o trabalhador desenvolver o 

seu potencial e contribuir de forma mais efetiva e eficaz, apresentando melhores 

resultados. 
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Limongi-França (2001) discute que a QVT requer a necessidade de 

intervir profundamente na valorização das condições de trabalho, no que se 

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

relacionamento. Contudo, proporcionar um ambiente de trabalho que propicie 

um desenvolvimento para o indivíduo ainda é um desafio para os gestores, 

porque exige um trabalho contínuo e estratégias criativas. 

Outra categoria salientada, apreendida por 27,5% das falas foi o Prazer 

no Trabalho: 

[...] trabalhar com satisfação. - E5 
 
[...] bem-estar no ambiente de trabalho. – E6 
 
[...] ser feliz com o trabalho que realiza. – E9 

 

A satisfação no trabalho interfere na afetividade relacionada ao ambiente 

de trabalho ou no vínculo afetivo do indivíduo com o seu trabalho (SIQUEIRA; 

GOMIDE JR., 2004). Para Dejours (1992), ela ainda é importante para a saúde 

do trabalhador. 

Para alguns servidores, a QVT envolve Respeito (7,5%) 

 

[...] é o respeito que a gente tem que ter com as pessoas que 
trabalham com a gente. – E3 
 
[...] participar de uma cultura organizacional que envolva 
respeito. – E8 

 

Segundo Limongi-França e Assis (1995), o professor Lindolfo Galvão 

Albuquerque afirma que a QVT envolve desafios de todos os sentidos, incluindo 

respeitar os colegas e ser respeitado como profissional.  

 

Também foi valorizado pelos servidores a Definição das Tarefas 

(12,5%): 

 

[...] É ter definido seus afazeres. – E2 
 
[...] saber até onde vai a sua atribuição. – E5 
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Esta categoria é uma importante dimensão de QVT valorizada por 

Hackman e Oldham (1983), visto que, se o profissional tem claro o controle do 

conhecimento sobre o trabalho, ele saberá até onde vão sua atribuição e as 

metas a serem atingidas, bem como a definição de suas tarefas. 

 

Na categoria Valorização do Servidor (12,5%) destacaram: 

 

[...] A instituição preocupada se o indivíduo está desenvolvendo 
todo o seu potencial dentro de suas habilidades e talentos. – 
E6 
 
[...] Valorização do trabalho do servidor. – E3 

 

Segundo Chiavenatto (2004), tem sido comum a importância dada ao 

investimento por parte das organizações em seu capital intelectual para a 

obtenção de resultados mais eficazes, ou seja, a organização que consegue 

utilizar melhor as capacidades e habilidades de seus colaboradores geralmente 

se destaca entre as demais. 

De acordo com Limongi-França (1997), a construção da qualidade de vida 

no trabalho ocorre a partir do momento em que se olha não somente a empresa, 

mas também as pessoas como um todo. Isto representa o fator diferencial para 

a realização de diagnóstico, criação de serviços e implantação de projetos 

voltados para a preservação e desenvolvimento das pessoas durante o trabalho 

na empresa. 

Foram destacados também outros aspectos (10%): 

 

[...] Comunicação eficaz. -  E1 
 
[...] saúde física, mental e psicológica. – E6 
 
[...] Ter uma interação do conjunto (equipe e chefia). – E10   

 

Para Martiniano (2007) a má comunicação traz desgastes nas relações, 

agressões verbais, perda de tempo com o retrabalho, mal-entendidos, 

suscetibilidades afetadas, perda de motivação e estresse. Para o autor, é papel 

do líder favorecer uma boa comunicação. 
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Pode-se dizer de maneira geral, que a qualidade de vida no trabalho 

abrange, entre outros quesitos, uma vida emocional satisfatória (BOM 

SUCESSO, 1988). 

A expectativa quanto à qualidade de vida no trabalho existente na 

administração do campus Paulo é influenciada pelo conceito de QVT dos 

servidores. 

 

5.4 Percepção da QVT de servidores técnico-administrativos da 

administração do campus São Paulo 

 

5.4.1 Expectativas quanto ao índice de QVT apurado 

 

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

seriam insatisfatórios, enquanto que para um entrevistado que seria neutro e, 

para outro, seria de neutro a satisfatório. A Tabela 14 resume as categorias 

identificadas neste núcleo: 

 

Tabela 14 - 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 

De Neutro a Satisfatório  - 1 

  

A principal categoria descritiva do nível insatisfatório de QVT foi a relativa 

às questões de trabalho (37,5%) 

 
[...] a falta de reconhecimento, acompanhamento do trabalho. – 
E5 
 
[...] pelo fato de estamos sofrendo muito estresse. A exigência é 
grande. – E10 
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Dias e Di Lascio (2003) enfatizam que atualmente a maior parte dos 

estresses não se relaciona a perigo físico, mas psicológico e emocional.  

Para Coutinho e Santos (2010), a falta de autonomia do funcionário é um 

fator de estresse dentro da organização, entre as demais causas como pressão 

para execução das tarefas, condições ambientais insatisfatórias. Nestas 

situações, o indivíduo pode adquirir problemas de saúde física e /ou emocional 

e, ainda, alterações de comportamento no trabalho e na vida familiar. 

Em um estudo com servidores públicos federais, foi identificada a relação 

entre fatores ambientais e o estresse fisiológico e psicológico (BALASSIANO; 

TAVARES; PIMENTA, 2011). 

Luz (2003) cita alguns motivos que levam os trabalhadores a estarem 

insatisfeitos: a renumeração; o tipo de trabalho que exercem; o estilo e a 

capacidade de seus gestores; as inadequadas condições de trabalho; a falta de 

perspectiva de crescimento profissional; a falta de reconhecimento e valorização; 

pressão que recebem para realizar seus trabalhos; o rigor disciplinar; o excessivo 

volume de trabalho, entre tantas outras. 

Outra categoria explicativa para níveis insatisfatórios de QVT foi a falta 

de motivação (25%): 

 

[...] as pessoas estão muito desmotivadas. – E7 

 

Chiavenato (1997) relata que a motivação é uma das principais 

responsabilidades da gestão. A influência da gestão sobre seus funcionários 

exige uma liderança eficaz e uma contínua motivação da equipe, funcionando 

como um impulsionador do comportamento humano. Logo, a administração deve 

procurar o que motiva o funcionário, bem como criar um ambiente ou clima 

propício para a satisfação individual de necessidades e objetivos 

organizacionais.  

Entre as falas dos servidores, também foram destacados problemas de 

infraestrutura (18,75%): 

 

[...] sem condições adequadas de trabalho: desde infraestrutura 
e recursos humanos. – E10 
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Amorim (2009) salienta que, devido ao déficit das finanças públicas, se 

antes havia alguma facilidade em contratar e promover concursos públicos para 

suprir a necessidade de pessoal e garantir a renovação dos quadros, atualmente 

está reposição é quase impossível e não vem atendendo à demanda. 

A expansão também foi apontada como causa explicativa para a QVT 

insatisfatória (18,75%) 

 

[...] a Universidade cresceu desordenadamente com a 
expansão. Não teve um planejamento. – E9 

 

Segundo Souza (2009) é importante ponderar as críticas ao Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI), porém destaca a falta de debate sobre o programa na comunidade 

universitária. Reforça, assim, que as instituições que optaram pela expansão, 

poderiam dialogar com a comunidade questões importantes, tais como 

adequação da estrutura física e acadêmica. 

Os estudos sobre o impacto da expansão das universidades federais 

ainda não abrangem os servidores técnico-administrativos. Em estudos com 

docentes, segundo Tonegutti e Martinez (2007), foram destacados como pontos 

negativos: pouca capacitação em nível de pós-graduação do quadro docente; 

falta de infraestrutura do campus para atender às novas demandas; falta de 

autonomia do campus; e a perda de identidade do antigo formato.  

Tonegutti e Martinez (2007) destacam a importância de se desenvolver 

estudos para que a melhor compreensão das alterações que vêm ocorrendo nas 

universidades, após a implantação do REUNI.  

A seguir, discutiremos os resultados da QVT considerando os diferentes 

domínios contemplados pelo questionário. 

 

5.4.2 Análise dos resultados obtidos nos diferentes domínios 

 

5.4.2.1 Domínio físico/saúde 

 

Os indicadores com melhor e pior médias para o domínio físico/saúde 

estão apresentados no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 - Indicadores com maior e menor desempenho no domínio físico-saúde de 
servidores técnico-administrativos da administração do campus São Paulo da Unifesp 

 

A análise da discussão destes resultados possibilitou identificar 14 UR 

que foram categorizadas conforme apresentado na Tabela 15. 

 

Tabela 15 - 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 35,70 

Estresse 3 21,5 

Total 14 100 

 

A maior parte da discussão foi quanto à importância da ginástica laboral 

(42,8%): 

[...] Quero salientar que enxergo a ginástica laboral para a 
minha divisão uma necessidade! - E9 
 
[...] Há uns 5/6 anos atrás tínhamos esta atividade com os 
servidores. - E2 
 
[...] Muitos têm problemas de coluna, joelho, respiratório e se 
afastam por isso. Muitos mesmo! Chegam até entrar na caixa 
por muito tempo. - E9 
 

Para Lima (2003, apud GOEDERT; MACHADO, 2007) a ginástica laboral 

vem se desenvolvendo nas organizações significativamente, diminuindo o 

absenteísmo e melhorando o desempenho dos colaboradores, trazendo muitos 
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benefícios para as instituições e para os colaboradores, pois além da promoção 

da saúde, aumenta a disposição para o trabalho e melhora a integração entre os 

próprios colaboradores.  

Segundo Mendes e Leite (2004) a prática da ginástica laboral é 

considerada como um dos mais significativos indicadores de QVT sob o aspecto 

físico, prevenindo doenças ósteo musculares relacionadas ao trabalho (DORT’s) 

e lesões por esforços repetitivos (LER’s), principalmente. Segundo esses 

autores as instituições precisam expandir sua visão em relação à saúde de seus 

colaboradores, pois a ausência dessa prática nas organizações pode ser 

considerada como indício de descaso em relação à Qualidade de Vida no 

Trabalho dos seus trabalhadores. 

Além da ginástica laboral, consideraram também a prática de atividade 

física (35,70%) como um importante fator de QVT: 

 

[...] Na minha divisão o exercício fisico regular e ginástica laboral 
seriam essenciais. Tanto para manter a saúde como para 
prevenir doenças. - E9 
 
[...]Trabalho até às 20h, deixo de fazer os meus exercícios. Aqui 
na Universidade não dá pra fazer, porque mal tenho tempo de 
almoçar. -  E5 

 
Alguns servidores destacam o estresse nas condições de trabalho 

(21,5%): 

[...] Minha divisão é muito estressante. -  E5 
 

[...] Minha divisão trabalha sob muita pressão porque lida com 
prazos o tempo inteiro, empenho de verbas dentro do prazo 
(orçamento). - E7 

 

Para Zanelli (2010), o desgaste do trabalhador tem sido, cada vez mais, 

relacionados a fatores associados ao trabalho, resultando no adoecimento e 

perda da capacidade laboral. Assim, esta questão torna-se preocupante e tem 

despertado a atenção e suscitado discussões e estudos em vários países no 

sentido de reconhecer, prevenir ou controlar o estresse laboral e os outros 

fatores que podem influenciar na saúde dos trabalhadores.  

Segundo Angeluci et al (2005), com a QVT nas empresas a redução de 

custos com a saúde dos trabalhadores é considerável, apresentando diminuição 
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dos níveis de estresse, menor incidência e prevalência de doenças 

ocupacionais, e isso ainda, associado ao ganho secundário no aumento de 

produtividade. 

 

 5.4.2.2 Domínio psicológico 

 

No domínio psicológico, os indicadores que se destacaram estão 

apresentados no Gráfico 2. 

 

 
Gráfico 2 - Indicadores com maior e menor desempenho no domínio psicológico de 
servidores técnico-administrativos da administração do campus São Paulo da Unifesp 

 

A análise das falas dos entrevistados a respeito a esta dimensão 

possibilitou apreender 26 UR, cuja categorização está apresentada na Tabela 

16. 
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Tabela 16 - 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 

 
A principal categoria discutida foi a segurança (34,6%). Eles se referem 

a ela de forma diversificada, podendo ser classificada em duas subcategorias: 

quanto ao risco ocupacional e quanto ao risco de roubos e/ou furtos, 

representadas, respectivamente, pelas falas a seguir: 

 

[...] também tem a ver com móveis, equipamentos. Não tenho 
segurança nem nas cadeiras que os usuários sentam...é 
também uma questão de dar conforto ao ambiente de trabalho. 
– E2 
 

[...] Há muita movimentação de pessoas, os andares são 
abertos. Há passagem fácil de um lado para o outro e propicia a 
entrada de pessoas estranhas no local, mas eu me sinto segura. 
- E4 

 

Ao contrário do que se espera para uma instituição pública, em nenhum 

momento a segurança foi mencionada como garantia de emprego.  

Para Vendrame (2002), ainda existem dúvidas acerca da segurança do 

trabalho e alguns a confundem com segurança patrimonial: enquanto está cuida 

dos recursos materiais, aquela se incumbe da segurança e saúde 

especificamente do trabalhador.  

Os servidores da administração do campus São Paulo destacaram 

elementos de motivação (26,93%), apreendidos a partir de três subcategorias: 
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disposição individual, responsabilidade da instituição e responsabilidade 

de ambos. 

Em relação à disposição individual, emerge entre as falas dos 

entrevistados:  

 

[...] motivação vem de dentro. Acho que precisamos estar 
sempre motivados a trabalhar. Se a pessoa não estiver mais 
motivada ela deve procurar outro local. – E1 
 
Pra mim a motivação é algo pessoal que precisa ser trabalhado. 
Ou eu tenho ou eu não tenho... – E4 

 

Sobre a responsabilidade da instituição, os servidores apontam: 

 

Isto cabe à visão que a gestão tem. A importância que ela dá ao 
seu colaborador. - E6 
 
[...] Tive chefes que me incentivaram muito...mas nem sempre 
acontece. – E3 

 

E, ao se referirem à responsabilidade de ambos, destacam: 

 

[...] Quanto a motivação, sempre devemos estar motivados a 
trabalhar, a desenvolver o seu trabalho, mas a instituição 
também tem um papel importante que é de fomentar esta 
motivação – E6 

 

Para Chiavenato (1992) a motivação é algo que está presente dentro 

das próprias pessoas, mas pode ser muito influenciada por fatores externos ao 

indivíduo ou pelo seu próprio trabalho na organização. A motivação intrínseca e 

a motivação extrínseca devem se complementar, através do trabalho gerencial. 

Assim, a motivação é compreendida como aquilo que impulsiona a 

pessoa a agir de determinada forma ou, pelo menos, que dá origem a um 

comportamento específico (CHIAVENATO, 2004). Sendo assim os motivos 

variam de acordo com valores, expectativas e anseios de cada pessoa, pois 

estas realizam atividades e trabalhos por interesses distintos e possuem 

comportamentos específicos. 

De acordo com Andrade (2012) as organizações, para obterem de seus 

colaboradores uma melhor produtividade e execução de suas funções, precisam 
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investir, proporcionando, aos mesmos, maior satisfação e motivação para a 

realização de suas atividades de trabalho. 

 

Entre as categorias emergentes, o orgulho pela profissão (23,8%) 

também teve destaque na fala dos servidores: 

 

[...] Eu sou funcionária pública e trabalho muito. – E5 
 
[...] mas quando você fala que trabalha na Escola Paulista de 
Medicina, UNIFESP, as pessoas falam: Nossa... que bacana!! – 
E9 
 
[...] muitos gostariam de estar em nosso lugar, mas não 
conseguiram entrar. Hoje tenho 32 anos de casa e adoro isto 
aqui. Entrei muito jovem. – E3 

 

Em pesquisa realizada por Bom Sucesso (1998), foi identificado que a 

qualidade de vida no trabalho se refere à capacidade de satisfazer as 

expectativas pessoais e sociais; ao orgulho pelo trabalho realizado; à vida 

emocional satisfatória; à autoestima; e à imagem da instituição junto à opinião 

pública. 

O incômodo com o barulho (11,5%) foi mencionado por eles tanto no 

ambiente interno de trabalho, quanto no ambiente externo, pois mesmo em se 

tratando de um campus, ele está localizado em ruas abertas com tráfego intenso: 

 
[...] concordo: ar condicionado na minha sala é muito 
barulhento...pelo tempo do equipamento... acho que há pouco 
recurso financeiro pra investir em manutenção. - E3 
 
[...] Quanto ao barulho, aqui a região é residencial mas o entorno 
hospitalar. Então não foi pensada como área hospitalar e o 
barulho é muito grande. O barulho externo. - E4 
 
[...] É muito grande, tanto da rua como interno. - E9 

 

Para Limongi-França e Rodrigues (2005), o trabalho transformou-se numa 

questão de saúde pública e coletiva, estando sujeito a diversos estressores 

psicossociais relacionados à natureza das tarefas desempenhadas (conflitos, 

sobrecarga, responsabilidade, concentração no trabalho, dentre outros fatores); 

ao contexto organizacional e social onde estas funções são exercidas (clima, 

liderança gerencial, estrutura física, sistema de comunicação, ruídos excessivos, 
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iluminação, dentre outras circunstâncias) e fatores individuais (história pessoal, 

desejos e anseios, etc.)  

A concentração no trabalho foi pontuada positivamente por um 

colaborador:  

 

As pessoas não estão se queixando, apontaram até como 
positivo e ainda bem, porque a tendência não somente no 
emprego público mas também no privado a luta por espaço físico 
é grande. - E8 

 

5.4.2.3 Domínio pessoal  

 

Neste domínio, o Gráfico 3 representa os indicadores com desempenhos 

de maior e menor média. 

 

 

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

 
Das 23 UR apreendidas, emergiram as seguintes categorias, 

apresentadas na Tabela 17. 
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Tabela 17 - Discussão dos resultados no domínio pessoal do questionário QWLQ-78 
aplicado a servidores técnico administrativos da administração do 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 

 
A principal categoria de crítica se refere à satisfação com o trabalho 

(34,5%): 

[...] Aqui muita gente ainda é colocada em locais que não tem 
nada a ver com a pessoa, o perfil dela. -  E3 
 
[...] As pessoas estão insatisfeitas com aquilo que estão fazendo, 
mas será que quando designaram esta pessoa para desenvolver 
tal trabalho, analisaram o seu perfil?  Levaram em consideração 
suas habilidades? - E6 
 
[...] Quanto à realização com o trabalho que faz é uma questão 
negativa mesmo, porque, pelo que observo, muitas pessoas 
estão infelizes com as suas tarefas. - E8 
 

Dizer às pessoas que se espera que elas façam o melhor significa que 

estas são consideradas capazes de alcançar altos padrões sobre os quais 

concordam. Para Davis e Newstron (1991, p.28), “o resultado de um sistema 

eficaz de comportamento organizacional é a motivação que, quando combinada 

com as habilidades e capacidades do empregado, resulta na produtividade 

humana”. 

Segundo Amorim (2014), o problema com alguns cargos é que eles têm 

falta de qualquer identidade de tarefa. Quando as tarefas são agrupadas de 

modo que os empregados sintam que estão fazendo uma contribuição 

identificável, a satisfação no cargo aumenta de modo significativo.  

Os servidores destacaram negativamente a qualidade do lazer (34,5%): 

 

[...] Não tenho muito tempo pra ficar com a família. - E5 
 
[...] Aquele que tem melhores condições financeiras é o que tem 
condições de proporcionar um lazer para toda a família. É algo 
sério, mas a família precisa ser criativa. Ir a um parque, levar os 
filhos, andar de bicicleta. Algo que não comprometa tanto o 
orçamento financeiro. - E7 
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[...] Acho que todos nós gostaríamos de estar mais tempo com 
a família e proporcionar um lazer com mais qualidade, mas pra 
isso também envolve recursos financeiros. - E10  

 

Para Marcelino (2002), ter pouco dinheiro implica também como uma 

dificuldade para o lazer. O autor denomina o fato de uns serem mais beneficiados 

economicamente que os outros pelas “barreiras interclasses sociais”, as quais 

dizem respeito ao fator econômico, à distribuição de poder e o tempo disponível. 

De acordo com Mello (2006) uma das dificuldades em praticar lazer é a 

questão do tempo, ou seja, muitas pessoas não têm tempo para a prática do 

lazer ou atribuem maior importância a outras atividades. 

 

Também fizeram pontuações sobre a privacidade pessoal no trabalho 

(17%): 

[...] Essas políticas elas não são claras dentro da instituição. - E2 

 

[...] Por um lado é bom e por outro é ruim. Às vezes compromete 
a concentração, mas por outro lado ajuda vc a administrar 
melhor o seu tempo, a ter uma convivência melhor com o seu 
colega de trabalho, e não tem como disfarçar se você está 
“enrolando”. - E8 

 

Segundo Chiavenato (2004), a privacidade pessoal é praticamente 

inexistente no mundo empresarial moderno. 

Os servidores pontuaram também a questão do preconceito no trabalho 

(13%):  

 

[..] Infelizmente o servidor público é visto como vagabundo. - E5 
 
[...] Eu não falo que sou funcionário público não. Virou um rótulo 
muitas vezes pejorativo. - E9 
 
[..] O maior preconceito dentro da instituição é da alta gestão, 
por achar ainda nos dias de hoje, que o docente é a pessoa mais 
qualificada para dirigir um departamento administrativo... uma 
pró-Reitoria [...] - E8 
 

Para Walton (1973), dentro da integração social nas organizações, não 

deve haver preconceito contra raça, religião, opção sexual, nacionalidade, 
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hábitos, aparência física dentre outros. Torna-se necessário fomentar a reflexão 

para que este seja cada vez menos presente nas instituições. 

 

 5.4.2.4 Domínio profissional 

 

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

representados no Gráfico 4: 

 

 

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 destes dados permitiu a identificação de 26 UR, que foram 

categorizadas conforme apresentado na Tabela18. 
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Tabela 18 - 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 

 

Nesta dimensão, os servidores da administração do campus São Paulo 

destacaram a categoria feedback (38,5%): 

 

Isto é raro ter no serviço público, ou melhor aqui na instituição. 

Desconheço isto...há muito é a cobrança, a pressão, o resultado 

final e a crítica destrutiva. - E8 

 
[...] Não vejo. Acho que há um comentário muito pejorativo. Só 
cobrança, só crítica...Poxa, vê uma forma de motivar o 
colaborador. Vê o lado bom também. Será que não há? Destaca 
esse lado! – E7 

 

Moscovici (1985) enfatiza que, nas relações interpessoais, o feedback 

ajuda na mudança de comportamento, favorecendo tanto a uma pessoa quanto 

ao grupo. Sendo eficaz, o feedback ajuda a melhorar o desempenho de quem o 

recebe, contribuindo no alcance de seus objetivos. Para isso, é preciso que o 

mesmo seja: descritivo, ao invés de avaliativo; específico, ao invés de geral; 

compatível com as necessidades (motivações) de comunicador e receptor; 

dirigido; solicitado, ao invés de imposto; bem como oportuno e esclarecido para 

assegurar uma comunicação precisa.  

Os servidores também destacaram a assistência médica (34,6%). Foi 

identificada na maior parte como insuficiente: 

 
[...] Um absurdo não ter assistência medica de qualidade, numa 
escola de saúde, para os funcionários. Isto é muito falho. - E3 
 
[...] é uma vergonha...então pago convênio fora. - E10 

 

Algumas vezes, a assistência médica é condicionada a contatos:  
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[...] É bem verdade que o que nos salva são os profissionais que 
conhecemos no decorrer da vida profissional e eles nos ajudam 
“de favor”. - E7 

 

Apenas um servidor pontuou a assistência médica como satisfatória:  

 

[...] todas as vezes que eu precisei, sempre fui devidamente 
atendida. Considero um ponto positivo e não negativo. – E4 

 

Segundo Araújo (2006), os benefícios que a organização oferece podem 

ser um grande fator capaz de motivar e melhorar a qualidade de vida dos 

trabalhadores. De acordo com seu significado, o benefício se trata de uma forma 

de remuneração indireta, a qual a instituição oferece aos colaboradores. O autor 

ainda salienta que “os benefícios sociais são incentivos internos oferecidos com 

o objetivo de satisfazer às necessidades pessoais, proporcionando um ambiente 

mais harmonioso possível e produtivo para toda a organização” (ARAÚJO, 2006, 

p.169) Com um programa de benefícios adequados, a instituição consegue 

deixar o trabalhador mais satisfeito com o trabalho, procurando atender algumas 

de suas necessidades e, assim, deixando-o mais motivado para o trabalho. 

Embora o indicador doenças ocupacionais, conhecidas como doenças 

devido ao trabalho tenha sido pouco presente nos questionários, foi pontuada 

pelos servidores negativamente (11,53%): 

 

Eu engordo, minha pressão sobe, fico com dores de 
cabeça...Estou obesa e hipertensa [...]. preciso me cuidar. - E5 
 
[...] Vejo meus colegas quando entraram aqui, como eu, novos, 
e hoje possuem uma faixa etária como a minha..., adquiriram 
alguma lesão importante e tiveram que recorrer a fisioterapia, 
acupuntura, ginástica e ainda tiveram que se afastar num 
determinado período. - E6 

 

Para Monteiro e Bertagni (1988), os casos de doenças ocupacionais 

aumentam gradativamente na mesma proporção do crescimento industrial, e 

considerando a extensão do rol dessas doenças, cabe destacar três delas que 

aparecem com maior incidência e por isso são tidas como doenças ocupacionais 

mais comuns de acordo com as estatísticas: a perda auditiva induzida por ruído 

(PAIR); a lesão por esforço repetitivo (LER) e as doenças da coluna. 
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Os respondentes pontuaram positivamente a categoria falta por motivo 

de doença (7,7%): 

 

[...] Sempre tenho a sensação de que nas divisões 
administrativas as pessoas faltam mesmo por necessidade. -  E3 

 

O espírito de camaradagem foi pontuado positivamente (7,7%): 

 

[...] Ainda existe sim. As pessoas se gostam, o grupo dos mais 
antigos se gosta muito e é unido. - E5 
 
[...] Tem colegas muito solidários. - E10 

 

Para Braga (2006), o trabalho em equipe surge quando um grupo de 

pessoas trabalha unido, se comunica bem e claramente e se ajuda na instrução 

e na execução das próprias atividades. Dessa relação, emerge a atitude de 

ajudar aos colegas de trabalho sempre e no que eles precisarem, 

desenvolvendo, assim relacionamentos e interações que levam ao coleguismo, 

à amizade e à confiança entre as pessoas da organização. 

 

5.5 Participação em atividades de QVT institucional 

 

Entre os entrevistados, metade do grupo informou conhecer programas 

voltados para a QVT oferecidos pela Unifesp: 

 

[...] 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 

 
No entanto, todos negaram participar de qualquer atividade deste tipo, 

principalmente devido a outros interesses: 

 
[...] participo com meu filho, futebol de salão em quadra no 
bairro. – E9 
 
[...]... lavo o carro toda a semana e minha sogra tem um sítio que 
desfruto. -  E10 
 
[...]...faço por conta própria caminhada. - E7  

Vale ressaltar também que nenhum dos entrevistados referiu participação 

nessas atividades de QVT. Partindo dessa constatação, é interessante destacar 
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que vários referem, ao comentar o domínio físico-saúde, a necessidade de 

prática de atividade física. 

Outro motivo para a não participação é o desconhecimento:  

 
[...] Nunca vi nenhuma divulgação. - E1 
 
[...] não sei se tem. – E5 

 

Kunsch (1997) afirma que a comunicação interna deve contribuir para o 

exercício da ciddania e para a valorização do cidadão. A oportunidade de se 

manifestar e de se comunicar livremente canalizará energias para fins 

construtivos, tanto do ponto de vista pessoal, quanto profissional.  

Os servidores alegam, ainda, a falta de tempo e problemas de saúde: 

 

[..]...no horário de trabalho não dá e à noite estudo”. – E4 
 
[...] por problemas de saúde. – E2 

 

Em pesquisa realizada com gestores de um órgão público, os principais 

desafios em escala de prioridades são: (1) melhorar a QVT dos servidores; (2) 

obter a adesão dos servidores em ações e programas de QVT; (3) combinar a 

QVT com a produtividade; (4) envolver a alta administração; (5) melhorar as 

relações sócio profissionais; (6) considerar a diversidade existente na 

organização; entre outras (FERREIRA et al 2009). 

Para atos (1997), a QVT tem a ver com a cultura da organização, cultura 

esta que pode ser traduzida como: os valores, a filosofia da empresa, sua 

missão, o clima participativo, o gosto por pertencer a elas e as perspectivas 

concretas de desenvolvimento pessoal que criam a identificação organização-

trabalhador. Diante desta afirmação, a QVT necessita do engajamento da 

organização e do colaborador, uma vez que ela não se sustenta sozinha. 

 

5.6 Importância da capacitação para a QVT institucional 

 

A capacitação se traduz em preparar a pessoa para enfrentar as situações 

referentes à sua atividade, por meio da aplicação de conhecimentos, com 

possibilidade de criar, resolver problemas, sugerir alternativas de melhorias e 

criar ambiente adequado (SILVA, 2014). 
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Durante as entrevistas, em vários momentos foi comentada a 

capacitação como parte da QVT. Foram isoladas 55 UR, que foram 

categorizadas como apresentado na Tabela 19. 

 

Tabela 19 - Capacitação e QVT para servidores técnico-administrativos da administração 
do campus São Paulo 

Categorias Sub-Categorias UR 
Total UR 
categoria 

% 

Finalidade da 

Capacitação 

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 3 

Necessidade de Avaliar 3 

Sugestões 

Levantar áreas de interesse 4 

17 27,3% 

Cursos Interessantes 4 

Incluir temas fora da área de trabalho 3 

Identificar experiências 2 

Formação de Multiplicadores 2 

Total - 55 55 100% 

 

A Finalidade da Capacitação foi a categoria mais discutida (50,9%), 

emergindo como subcategoria o potencial de atender à necessidade 

institucional: 

 
[...] Os colaboradores precisam ser capacitados para tb 
atenderem às necessidades da alto gestão. - E6 

 

Além disso, foi apontada como dispositivo para a satisfação no 

trabalho: 

 

Uma ferramenta de motivação do servidor. - E5 

 
Os servidores também referiram que a finalidade de capacitação 

possibilita aprimorar os processos de trabalho, além de ser um mecanismo 

de progressão na carreira, subcategorias representadas respectivamente 

pelas seguintes falas: 
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Eu acho que o servidor primeiramente precisa ser capacitado 
para exercer com qualidade o papel na área para a qual ele foi 
contratado. - E8  

 
Alguns fazem para subir na carreira. - E10 

 
Além disso, um entrevistado aponta a capacitação como importante para 

o colaborador e a Instituição; 

 

Deve ser usada tanto pela instituição como pelo servidor. É 

preciso harmonia de ambos os lados. - E3 

 

Segundo Levy (2001), capacitar significa fornecer autonomia, criar 

autoconfiança e promover o desenvolvimento; vai além de treinar, pois, o 

treinamento por meio de repetições mecânicas desenvolve uma habilidade 

específica, com pouca liberdade para expressão da personalidade própria do 

indivíduo. Capacitação desenvolve competências, que consistem no resultado 

da combinação entre conhecimentos, habilidades e atitudes. Assim como o 

conhecimento, competência não se transmite, não havendo ninguém capaz de 

transferir sua competência para outra pessoa. No entanto, é perfeitamente 

possível ajudar uma pessoa a construir sua própria competência, da mesma 

forma que se constrói conhecimento.  

Neste sentido, Levy (2001) explica que a capacitação tem um enorme 

papel a cumprir no sentido de reposicionar o setor público, considerando também 

a motivação que a capacitação pode promover. Acrescenta-se que, em termos 

de política de RH, a capacitação tem um espaço decisivo no serviço público, 

assim como em outras organizações, uma vez que, de fato, o Estado é uma das 

maiores organizações existentes neste país, dotada de uma pluralidade de 

funções que estão se transformando continuamente. Isso demanda um processo 

de recapacitação e requalificação no mesmo ritmo, tendo em vista às grandes 

transformações que vêm ocorrendo na sociedade do conhecimento. 

Para Menegasso e Salm (2001) o modo de produção de hoje requer 

informações rápidas, exigindo que as pessoas possuam uma formação sempre 

atualizada, sem a qual não será possível entender e acompanhar as mudanças. 

Outra categoria se refere aos Desafios (21,8%). Os entrevistados referem 

como um dos desafios a necessidade de ampliar áreas de oferta: 
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[...] o treinamento e capacitação aqui ele é complexo porque tem 
que atingir vários setores e profissionais. Então dentro da área 
de administração a gente tem aí, desde biólogos a contador, 
administrador...Há um leque muito grande de pessoas que tem 
que receber a capacitação. - E2 

 

A compatibilidade com o exercício da função também é apontada 

como desafio, bem como a necessidade de avaliar os cursos ofertados. Tais 

desafios estão representados pelas respectivas falas: 

 
[...] O setor de treinamento se preocupa, mas as vezes o 
horário é complicado e a chefia não libera. Então é preciso ter 
um jogo de cintura para as coisas darem certo. - E4 

 

[...] Existe uma avaliação dos cursos que foram dados em todos 
esses anos? Qual foi o resultado. – E9 

 

Segundo Menegasso e Salm (2001), a melhoria da qualidade da 

prestação dos serviços públicos passa pela modernização da área de RH, 

revisando os processos de trabalho e informatização das suas rotinas e, 

principalmente, pela capacitação dos servidores, representantes efetivos da 

vontade política do Estado. Para isso, torna-se extremamente importante a 

criação de um mecanismo para gerar a capacitação. É preciso também repensar 

o conceito que se tem do ser humano no espaço das organizações.  

 
A análise temática das entrevistas também permitiu identificar várias 

sugestões (27,3%), entre elas levantar áreas de interesse e realizar cursos 

interessantes:  

 

[...] ser oferecida de forma diferente: de acordo com a 
necessidade de cada divisão. – E2 
  

[...] Cursos que vão proporcionar um crescimento intelectual e 
até mesmo financeiro para o servidor (um mestrado, uma 
especialização). – E8 

 
Também foram levantadas como sugestões incluir temas fora da área 

de trabalho e a formação de multiplicadores, representadas pelas falas a 

seguir:  
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[...] Os cursos não precisam ser sempre técnicos, mas incluir 
outros tipos de aprendizado. – E5 

 
[...] Capacitar com o intuito de multiplicar o conhecimento, formar 
grupos multiplicadores que não só transmitam, mas que pensem 
em produzir algo internamente que beneficie os próprios 
colegas...para que amanhã sejam multiplicadores desse 
conhecimento. – E8 

 
Além disso, foi apontado como sugestão a importância de identificar 

experiências: 

[...] Trocar experiências com outras instituições que estejam à 
frente (mais aprimoradas) com suas experiências 
administrativas. - E2 

 
Farias (2001) aponta que o profissional de RH, antes especialista na folha 

de pagamento, no cadastro ou mesmo na legislação, participante de um 

Departamento de Pessoal que enfatizava os serviços cartoriais, está sendo 

substituído por um profissional de RH alinhado com a visão futurista e com a 

missão estratégica da sua organização. Caberá, portanto, a esses profissionais, 

a responsabilidade de rebater com objetividade os requisitos dessa missão 

estratégica em termos de perfis profissionais necessários e competências a 

serem requeridas para que as organizações consigam de fato atingir seus 

objetivos estratégicos, pois o esforço em direção à administração gerencial, 

flexível e aberta ao controle social de resultados, está interligado à capacitação 

dos servidores. É a partir de recursos humanos bem preparados para enfrentar 

as novas demandas geradas pelo desenvolvimento tecnológico que o Estado 

terá condições de oferecer melhores serviços à sociedade (BRASIL, 1998). 

 

5.7 Sugestões para o aprimoramento da QVT institucional 

 

O levantamento de sugestões para a melhoria da QVT possibilitou isolar 

14 UR, organizadas em 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 para a implementação, para criar 
um programa especificamente a servidores (porque os 
servidores têm uma característica diferente do CLT). - E1 
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[...] 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, porque a desmotivação no serviço 

público tem levado a resultados ineficientes de prestação de serviços. Por outro 

lado, tem sido evidente que a inclusão da QVT dentro das organizações tem 

gerado, de fato, inúmeros benefícios, considerando que a redução de custos com 

a saúde dos trabalhadores é significativa, apresentando diminuição dos níveis 

de estresse e 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 se desenvolver e se 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 planejamento estratégico e os devidos investimentos. Dessa 

forma, as empresas obtêm resultados contrários aos esperados.  

É importante ressaltar que cada programa deve ter um direcionamento, 

uma vez que cada empresa tem a sua especificidade. Deve-se também haver 

um diagnóstico dos problemas e limitações das atividades ocupacionais, assim 

como dos recursos físicos e humanos, para, diante disso, ser possível o 

planejamento e execução das ações a serem implementadas, assim como 

também a avaliação destes, o que requer tempo e investimento. 

Pode-se motivar o trabalhador criando um ambiente de participação, de 

integração com superiores e com colegas de trabalho, partindo sempre da 

compreensão das necessidades dos empregados.   Eles também precisam 

saber o que a administração espera que eles produzam e de que maneira. A 

gerência ou líder mais próximo precisa demonstrar que as pessoas têm um papel 

importante na organização e que outras pessoas contam com elas (MORETTI; 

TREICHEL, 2003). 

Outra categoria de sugestões se refere a atenção à saúde dos 

servidores (21,5%): 
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[...] 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 apontadas (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 pra todos. - E2 

 

Segundo Weiss, (1991, p.32) “as pessoas trabalham por recompensas, 

porém essas não precisam ser tangíveis, como dinheiro. Podem ser intangíveis, 

como no caso de proporcionar a um funcionário que lidere, por exemplo, um 

determinado grupo”. 

Para Davis e Newstron (1991) os funcionários precisam tomar 

conhecimento do que e de que maneira a administração espera que produzam. 

Além disso, estes mesmos gestores precisam saber o que os funcionários 

esperam que seja feito para tornar possível esse trabalho. Como resultado da 

motivação, espera-se que os funcionários assumam mais responsabilidades. Se 

estas pessoas não sabem que resultado está se esperando delas, 

consequentemente não poderão atingi-los.  

Nesse sentido, finalmente um entrevistado manifesta a complexidade 

pertinente ao tema: 

 
[...] Olha...não é só o financeiro, mesmo porque grande 
parte não está nas mãos dos gestores, mas a valorização 
do trabalho está...Não consigo concluir, porque é uma 
avalanche de coisas. Difícil o seu trabalho!!! - E10 

 
 



 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Este trabalho possibilitou compreender que o tema Qualidade de Vida no 

Trabalho é fonte inesgotável de ações que visam à melhoria das condições 

laborais, físicas e emocionais de seus colaboradores.  

Foi possível identificar o perfil de colaboradores, o conceito que os 

mesmos têm sobre qualidade de vida no trabalho, a importância que eles dão a 

esse tema, suas angústias e suas expectativas, no sentido de virem a ser 

implementadas algumas ações, porém especificamente voltadas às suas 

necessidades. 

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. 

É preciso estabelecer e desenvolver ações e/ou programas de QVT 

aplicável ao contexto desses colaboradores, tais como: mudanças na 

capacitação, melhorias nas condições de trabalho, investimento na atenção à 

saúde do trabalhador, dentre outras. 

Considerando a situação difícil vivenciada atualmente no país, 

determinante das condições nas organizações públicas (principalmente no que 

concerne à falta de recursos financeiros e humanos), os gestores terão que ser 

criativos no sentido de trazer para perto de si os seus colaboradores, contando 

com o comprometimento deles para a manutenção da qualidade dos serviços. 

É certo que a questão salarial no meio federal não dependerá dos 

gestores, mas novas estratégias para manter a satisfação no trabalho 

necessitam ser pensadas e aprimoradas. O papel da gestão de pessoas também 

será muito importante no suporte da gestão administrativa e deverá envolver 

criatividade nos cursos de capacitação, de forma a abranger os interesses de 

ambos (instituição e colaborador), levantamento de temas interessantes, 

diversificação dos cursos de capacitação e outras sugestões apontadas. 

Por fim, acredito que este estudo contribui ao apontar para a Gestão 

possibilidades de investimento de melhorias não somente no aspecto de 

infraestrutura, mas também no investimento da qualidade das relações de 

trabalho maior divulgação das ações no âmbito do campus São Paulo. 
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Como produto desta pesquisa, apresentamos o relatório técnico entregue 

para a Gestão do campus São Paulo. Espera-se ainda a elaboração de 

comunicação em congressos e artigo em periódico da área. 

 

 



 

 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s  | 79 

 

ABRUCIO, Fernando Luiz. Os avanços e os dilemas do modelo pós-burocrático: 
a reforma da administração pública à luz da experiência internacional recente. 
In: BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos; SPINK, Peter. (Org.). Reforma do Estado 
e administração pública gerencial. Rio de Janeiro: FGV Editora, p. 173-200, 

1998.  
 

ALBUQUERQUE, Lindolfo Galvão de; LIMONGI-FRANÇA, Ana Cristina. 
Estratégias de recursos humanos e gestão da qualidade de vida no trabalho: o 
stress e a expansão do conceito de qualidade total. RAUSP - Revista de 
Administração da Universidade de São Paulo. São Paulo: FEA/USP, v. 33, n. 
2, p. 40-51, 1998. 
 
ALVES, Everton Fernando. Programas e ações em qualidade de vida no 
trabalho. InterfacEHS-Revista de Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade, 
v. 6, n. 1, p.60-78, 2011. 
AMORIM, Tânia Nobre Gonçalves Ferreira. Responsabilidade Social 
Corporativa. et al. Gestão ambiental e responsabilidade social: conceitos, 
ferramentas e aplicações. São Paulo: Atlas, p. 130-151, 2009. 
 
AMORIM, Jessica Camargo de. Motivação e qualidade de vida no trabalho: 
um estudo no setor de saneamento ambiental em uma empresa do 
segmento de call center em Brasília. Artigo científico/Trabalho de Conclusão 
de Curso – Centro Universitário de Brasília. Brasília, 2014. Disponível em: 
http://repositorio.uniceub.br/handle/235/4986 Acesso em 26 out 2015. 
 
ANDRADE, R. M. Qualidade de vida no trabalho dos colaboradores da 
empresa Farben S/A indústria química. Monografia, 52 f (Pós-graduação em 
gestão empresarial) – Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, 
2012. 
 
ANGELUCI, Fábio Luciano et al. A qualidade de vida no ambiente de trabalho 
e a aplicação dos princípios relativos ao programa de controle médico de 
saúde ocupacional. 2005. 58 f. Monografia (Especialização em Engenharia de 
Segurança no Trabalho) - Universidade Estadual de Ponta Grossa, Guarapuava, 
2005. 
 
ARAUJO, Luis César G. Gestão de pessoas: estratégias e integração 
organizacional. São Paulo: Atlas, 2006 
 
BACKER, Paul de. Gestão ambiental: A administração verde. Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 1995. 
 
BALASSIANO, Moises; TAVARES, Elaine; PIMENTA, R. da C. Estresse 
ocupacional na administração pública brasileira: quais os fatores 
impactantes. Revista de Administração Pública, v. 45, n. 3, p. 751-74, 2011. 
 
BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011 
BENITO, Gladys Amélia Vélez; SCHMIDT, M. A Satisfação no Trabalho. In: 8º 
Congresso Brasileiro de Ergonomia, 1998, Florianópolis. Anais...Florianópolis: 
ABERGO-Associação Brasileira de Ergonomia, 1998, p.273-278. 

http://repositorio.uniceub.br/handle/235/4986


R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s  | 80 

 

BEZERRA, Ana Magnólia. Todos precisam ter uma boa qualidade de vida. 
Brasil, 2006. Entrevista concedida à Patrícia Bispo, no Portal Recursos Humanos 
em 30 out. 2006. Disponível em> 
http://www.rh.com.br/Portal/Qualidade_de_Vida/Entrevista/4587/todos-
precisam-ter-uma-boa-qualidade-de-vida.html.  Acesso em 26 out. 2015. 
 
BISQUERRA, Rafael; SARRIERA, Jorge Castellá; MARTÍNEZ, Francesc. 
Introdução à Estatística:Enfoque Informativo com o Pacote Estatístico SPSS. 
reimp. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
 
BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari Knopp. Investigação qualitativa em 
educação: uma introdução à teoria e aos métodos. Porto: Porto, 1994.  
 

BOM SUCESSO, Edina P. Trabalho e qualidade de vida. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 1998. 
 
BRAGA, Renan de Paula Peres. Qualidade de Vida no Trabalho – QVT. 
Monografia (Curso de Administração) – Centro Universitãrio de Brasília. Brasília, 
2006.  
 
BRASIL. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Diário Oficial da 
União, Brasília, n. 112, Seção I, 13 de junho de 2013, p. 59-62. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html 
Acesso em: 28 Out 2015. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial 
da União, Brasília, n. 191- A, Seção I, 05 de outubro de 1988, p. 1-32. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm Acesso 

em: 28 Out 2015. 
 
CALVET, Otávio Amaral. Direito ao lazer nas relações de trabalho. São Paulo. 
LTr, 2006. 
 
CARLOTTO, Mary Sandra; CÂMARA, Sheila Gonçalves. Análise da produção 
científica sobre a Síndrome de Burnout no Brasil. Psico, v. 39, n. 2, 
2008.Disponível em: 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistapsico/article/view/1461/3035 

Acesso em 25 out. 2015. 
 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria geral da administração. 3.ed. 
São Paulo: Makron Books, 1997. 
 
____________________. Gerenciando pessoas: o passo decisivo para 
administração participativa. São Paulo: Makron Brooks, 1992. 
 
____________________.Recursos Humanos. Edição Compactada. 3. Ed. São 
Paulo: Atlas, 2002.  
 
____________________.Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos 
humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Elserver, 2004. 

http://www.rh.com.br/Portal/Qualidade_de_Vida/Entrevista/4587/todos-precisam-ter-uma-boa-qualidade-de-vida.html
http://www.rh.com.br/Portal/Qualidade_de_Vida/Entrevista/4587/todos-precisam-ter-uma-boa-qualidade-de-vida.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistapsico/article/view/1461/3035


R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s  | 81 

 

CODO, Wanderley. Um diagnóstico do trabalho (em busca do prazer). In A. 
Tamayo, J. Borges – Andrade e Wanderley Codo (Eds), Trabalho, 
organizações e cultura. São Paulo; Cooperativa de Autores Associados, p. 21-
40, 1997. 
 
CORREIA, Ângela de Castro. Um instante de reflexão sobre o homem e o 
trabalho. Caderno de Pesquisas em Administração, São Paulo, v.1, n.11, 
p.12-17, 2000. 
 
COUTINHO, Maria Lucia Granja. Práticas de gestão de projetos em 
programas de qualidade de vida no trabalho. 2009. Dissertação (mestrado 
em Administração) - Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade, São Paulo, 2009. 
 
COUTINHO, Daniele. Aparecida; SANTOS, J. Welligton.  O Estresse no mundo 
do trabalho: Uma abordagem individual e organizacional.  Revista Científica 
Eletrônica de Psicologia, Garça/SP, ano VIII, n.14, mai./jun.2010. Disponível em: 
http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/IC9o5OFmarBDn
v2_2013-5-13-15-13-44.pdf  Acesso em: 27 Out. 2015. 
 
DAVIS, Keith; NEWSTROM, John W. Comportamento humano no trabalho: 
Uma abordagem psicológica. São Paulo: Pioneira, v. 1, 1992. 
 
DEJOURS, C. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. 
São Paulo: Cortez, 1992. 
 
____________. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do 
trabalho. 5ª ed. São Paulo: Cortez, 1988. 
 
DIAS, Renata Vianna de Oliveira; DI LASCIO, Raphael Henrique C. 
Conhecendo e Monitorando o estresse no trabalho. Artigo científico/Trabalho 
de Conclusão de Curso (Curso de Graduação em Psicologia) – Universidade 
Tuiuti do Paraná, 2003. Disponível em 
http://www.psicologia.pt/artigos/textos/A0154.pdf Acesso em 26 out 2015.  
 
DUMAZEDIER, Joffre. Sociologia Empírica do lazer. São Paulo. Perspectiva, 
1974, p.87-96. 
 
FALCÃO, Jorge Tarcísio da Rocha; RÉGNIER, Jean-Claude. Sobre os métodos 
quantitativos na pesquisa em ciências humanas: riscos e benefícios para o 
pesquisador. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 81, n. 
198, p. 229-243, 2000. 
 
FARIA, Nivaldo Maranhão. Organização do trabalho. São Paulo: Atlas, 1984. 

 
FARIAS, Pedro César Lima de. Teleconferência para apresentar o Sistema 
de Acompanhamento de Capacitação - SIFAC. Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão/MOG, Brasília, 17.12.2001 - 14h. (Pedro César Lima de 
Farias - Secretário Executivo Adjunto do MOG- Governo Federal). 
 

http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/IC9o5OFmarBDnv2_2013-5-13-15-13-44.pdf
http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/IC9o5OFmarBDnv2_2013-5-13-15-13-44.pdf
http://www.psicologia.pt/artigos/textos/A0154.pdf


R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s  | 82 

 

FERNANDES, Eda Conte. Modelos e Fatores Determinantes de QVT. 
In:______. Qualidade de vida no trabalho: como medir para melhorar. 
Salvador: Casa da Qualidade, 1996. p.47-58. 

 
FERREIRA, Rodrigo R.  et al.Concepção e Implantação de um Programa de 
Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT) no Setor Público: o Papel Estratégico 
dos Gestores. RAUSP – Revista de Administração, v. 44, 147-157, 2009. 
 
FORTES, Paulo Antônio de Carvalho. Ética e Saúde: questões éticas, 
deontológicas e legais, tomada de decisões, autonomia e direitos do paciente, 
estudos de casos. São Paulo: EPU, 1998. p. 51-119, 1998. 

 
GARCIA, Edilene de Oliveira Pereira. Estudo de caso exploratório sobre 
qualidade de vida no trabalho de funcionários públicos. Revista Organizações 
em Contexto, v. 3, n. 5, p. 9-31, 2007. 
 
GATTI, Bernardete A. Estudos quantitativos em educação. Educação e 
Pesquisa, Brasil, v. 30, n. 1, p. 11-30, 2004. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/ep/article/view/27922/29694>. Acesso em: 25 out. 
2015.  
 
GOEDERT, Fernanda; MACHADO, Mirian Magnus. Qualidade de vida no 
trabalho na empresa Plasvale Ind. de plásticos do Vale Ltda. Revista 
Interdisciplinar Científica Aplicada – Edição temática TCCs-I, Blumenau, v.1, 
n.2, p.01- 19, 2007. 

 
GRUPO WHOQOL. Versão em português dos instrumentos de avaliação de 
qualidade de vida (WHOQOL) 1998. FAMED – UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL/HCPA. Disponível em: 
http://www.ufrgs.br/psiq/whoqol1.html#1>acesso Acesso em 26 Out. 2015 

 
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5.ed. São Paulo: 
Atlas, 1999.  
 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. Ed. São Paulo: 
atlas, 2002. 
 
GUEIROS, Manuela Gomes; OLIVEIRA, Lúcia Maria Barbosa de. Qualidade de 
vida no trabalho: um estudo no setor de hotelaria na Região Metropolitana do 
Recife. In: Encontro da Associação Nacional dos Programas de Pós-
Graduação em Administração (Enanpad). Salvador, v. 26, set. 2002. 
 
HACKMAN, J. Richard.; OLDHAM, Greg R. Development of the Job Diagnostic 
Survey.   Journal of Applied Psychology, v. 60, n. 2, p. 159-70, 1975. 

 
HELLER, Agnes. O cotidiano e a história. São Paulo. Hucitec, 1989. 

 
HUSE, Edgar F; CUMMINGS, Thomas G. Organization Development and 
Change. 3. ed. St. Paul: Ed. Minn, 1985 

 

http://www.revistas.usp.br/ep/article/view/27922/29694
http://www.ufrgs.br/psiq/whoqol1.html#1>acesso


R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s  | 83 

 

ILDA, Itiro. Ergonomia: projeto e produção. São Paulo: Editora Edgard Blucher 
Ltda, 1990. 
 
KANAANE, Roberto.  Comportamento humano nas organizações: O homem 
rumo ao século XXI. São Paulo: Atlas, 1995. 

 
KILIMNIK, Zélia Miranda. Trabalho em tempos de “fim dos empregos”: mudanças 
na trajetória de carreira de profissionais de recursos humanos.  
Psicologia: Ciência e Profissão. Brasília, Conselho Federal de Psicologia, v. 
18, n. 2, p. 34-45, 1998.  

  
KUNSCH, Margarida Maria Krohling. Relações públicas e modernidade. São 
Paulo: 107 Summus Editorial, 1997.  
 
LEITE, Celso Barroso. O século do lazer. São Paulo. LTr, p. 12-20, 1995. 
 
LEVY. Evelyn. Teleconferência para apresentar o Sistema de 
Acompanhamento de Capacitação – SIFAC. Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Brasilia, 2001.  
 
LIMA, Valquíria de. Ginástica Laboral: atividade física no ambiente de trabalho. 
São Paulo: Phorte, 2003. 
 
LIMONGI-FRANÇA, Ana Cristina. Qualidade de vida no trabalho e 
administração. Programa de educação continuada em administração para 
executivos. FEA/USP, 2001 
 
LIMONGI-FRANÇA, Ana Cristina. Qualidade de vida no trabalho: conceitos, 
abordagens, inovações e desafios nas empresas brasileiras. Revista Brasileira 
de Medicina Psicossomática. Rio de Janeiro, V.!, nº2, p79-83, 1997. 
 
LIMONGI-FRANÇA, Ana Cristina; ASSIS, Maria Paulina. Projetos de qualidade 
de vida no trabalho: caminhos percorridos e desafios. RAE Light, São Paulo, v. 
2, n. 2, p. 26-32, mar./abr. 1995. 
 
LIMONGI-FRANÇA, Ana Cristina; KANIKADAN, Andréa Yumi Sugishita. A 
construção de um instrumento de coleta de dados a partir de um modelo de 
indicadores biopsicossocial e organizacional – BPSO-96 e do modelo de 
competência do bem-estar-BEO, sobre gestão de qualidade de vida no trabalho. 
REAd – Edição 54, Vol. 12, nº 6, 2006. 
 
LIMONGI-FRANÇA, Ana Cristina. C. e RODRIGUES, Avelino Luiz. Stress e 
Trabalho: uma abordagem psicossomática. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

 
LUZ, Ricardo. Gestão do clima organizacional. Rio de Janeiro: Qualitymark, 
2003 
 
  



R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s  | 84 

 

MACEDO, Juliano de; MATOS, Raquel Dorigan de. Qualidade de vida no 
trabalho: Um estudo realizado com os funcionários da UNICENTRO do campus 
de Irati. In: Congresso Internacional de Administração: Gestão estratégica na 
Era do Conhecimento. Ponta Grossa – PR, 2008. 
 
MACHADO, D. Q.; AGUIAR, M. M. S. In: Anais do XXXV Encontro da ANPAD. 
Qualidade de Vida na Organização: Uma Análise das Práticas de Gestão de 
Pessoas à Luz da Grounded Theory. Rio de Janeiro, 2011. 
 
MARCELLINO, Nelson Carvalho. Estudos do Lazer: uma introdução. 3. ed. 
Campinas: Autores Associados, 2002. 
 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 
Metodologia cientifica. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
 
MARTINEZ, Maria Carmen; PARAGUAY, Ana Isabel Bruzzi Bezerra. Satisfação 
e saúde no trabalho: aspectos conceituais e metodológicos.Cadernos de 
psicologia social do trabalho, v. 6, p. 59-78, 2003. 
 
MARTINS, Maria do Carmo Fernandes; SANTOS, Gisele Emídio. Adaptação e 
validação de construto da Escala de Satisfação no Trabalho. Psico-USF, v. 11, 

n. 2, p. 195-205, 2006. 
 
MARTINS, Julia Trevisan; ROBAZZI, M. L. C. C.; PLATH, Gisele Aparecida. 
Satisfação e insatisfação entre auxiliares e técnicos de enfermagem de uma 

unidade de internação feminina de um hospital escola. Cienc enferm, v. 13, n. 

1, p. 25-33, 2007. 
 

MARTINIANO, Ricardo. Comunicação empresarial: teoria e pesquisa. São 

Paulo, 2007. 
 
MARX, K. O capital: crítica da economia política. Rio de Janeiro: Bertramp 
Brasil, 1993. 
 
MARX, K. Os manuscritos econômicos e filosóficos. Vol.22. Textos filosóficos. 
Lisboa, Portugal: Edição 70. (1993). 
 
MASLACH, Christina; LEITER, Michael P.  Trabalho: fonte de prazer ou 
desgaste? Campinas: Papirus, 1999.  
 
MATOS, Francisco Gomes de; Fator QF – Quociente de felicidade: ciclo de 
felicidade do Trabalho. São Paulo: Makron Books, 1997. 
 
MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de marketing. São Paulo: Atlas. V. I e II, 1993. 
 
MEDEIROS, Luiza Ferreira Rezende de; FERREIRA, Mário Cesar. Qualidade de 
vida no trabalho: uma revisão da produção científica de 1995-2009. Gestão 
contemporânea, Porto Alegre, v.8, n.9, p.9-34, jan/jun.2011. 
 



R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s  | 85 

 

MEDEIROS, Jássio Pereira de; OLIVEIRA, José Arimatés de. Qualidade de Vida 
no Trabalho: proposta de um instrumento síntese de medida. In: SANT’ANNA, 
Anderson de Souza; KILIMNIK, Zélia Miranda. (Orgs.) Qualidade de vida no 
trabalho: abordagens e fundamentos. Rio de Janeiro: Elsevier; Belo 
Horizonte, MG: Fundação Dom Cabral, 2011. 
 
MENDES, Ricardo Alves; LEITE, Neiva. Ginástica Laboral: Princípios e 
Aplicações Práticas. Manole, Barueri, SP, 2004. 
 
MELLO, Monica Seixas de Oliveira. Qualidade de vida no Trabalho e Motivação. 
Agathos: Revista cientifica da ASSEVIM. Ano II, nº 2, ED 2, 2006.  
 
MENEGASSO, Maria Ester, SALM, José Francisco. A educação continuada e 
(a) capacitação gerencial: discussão de uma experiência. Revista de ciências 
da administração, Florianópolis, UFSC, ano 3, n. 5, mar./2001, p. 27-35 
 
MINAYO, Maria Cecilia de Souza; HARTZ, Zulmira Maria de Araújo and BUSS, 
Paulo Marchiori. Qualidade de vida e saúde: um debate necessário. Ciênc. 
saúde coletiva [online], v. 5, n. 1, p.7-18, 2000. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-
81232000000100002&script=sci_arttext  Acesso em 28 Out 2015.  
 
MONTEIRO, Antonio Lopes; BERTAGNI, Roberto Fleury de Souza. Acidentes 
do Trabalho e Doenças Ocupacionais: Conceito, processos de conhecimento 
e de execução e suas questões polêmicas. São Paulo: Saraiva, 1998. 
 
MORETTI, Silvinha; TREICHEL, Adriana. Qualidade de vida no trabalho x auto-

realização humana. Revista Leonardo pós-Órgão de Divulgação Científica e 

Cultural do ICPG, Blumenau, v. 1, n. 3, p. 73-80, 2003. 
 

MOSCOVICI, Fela - Desenvolvimento interpessoal. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC 
– Livros Técnicos e Científicos Editora S.A. ,1985. 
 
MOURÃO, Terezinha de J. L. de O.; KILIMNIK, Zélia Miranda; FERNANDES, 
Elton. Qualidade de Vida no Trabalho: um estudo de caso na Pró-Reitoria de 
Pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro. In: ENCONTRO ANUAL DA 
ANPAD, 29. 2005, Brasília. Anais... Brasília, p. 1-17, 2005. 
 
NADLER, David. A.; LAWLER, Edward. E. Quality of work life: perspectives and 
directions. Organizational Dynamics, v. 11, n. 3, p. 20-30, 1983 
 
NOGUEIRA, Marco Aurélio. As possibilidades da política. São Paulo, SP: Paz 
e Terra, 1998.  
 
OLIVEIRA, Rodrigo Ribeiro de. Qualidade de Vida no Trabalho – QVT e 
Responsabilidade Social Empresarial - RSE: Um estudo sobre a satisfação de 
QVT com funcionários voluntários em programas SER. 137f. Dissertação de Pós-
Graduação (Programa de Pós- Graduação em Admnistração) - Universidade 
Metodista de São Paulo. São Paulo, 2008. 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232000000100002&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232000000100002&script=sci_arttext


R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s  | 86 

 

PEDROSO Bruno; PILATTI, Luiz Alberto. Notas sobre o modelo de qualidade de 
vida no trabalho de Walton: uma revisão literária. Conexões, v.7, n. 3, p. 28-43, 
2009. 
 
PEDROSO, Bruno; PILATTI, Luiz Alberto. Revisão literária dos modelos 
clássicos de avaliação da qualidade de vida no Trabalho: um debate necessário. 
In: VILARTA, R.; GUTIERREZ, Gustavo Luis; MONTEIRO, Maria Inês. (orgs.). 
Qualidade de vida: evolução dos conceitos e práticas no século XXI. 
Campinas, SP: Ipês, 2010. 
 
PINTO, L.B.; VILAS BOAS, Ana Alice; PAULA, A.V. Qualidade de vida no 
trabalho e o no serviço público: proposta de um modelo compreensivo. In: 
ENCONTRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GOVERNANÇA DA ANPAD, 
2012. Salvador. Anais...Salvador: ANPAD, 2012.  
 
REIS JUNIOR, Dálcio Roberto dos. Qualidade de vida no trabalho: 
construção e validação do questionário QWLQ-78. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 
Produção, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2008. 
Disponível 
em:http://www.pg.utfpr.edu.br/dirppg/ppgep/dissertacoes/arquivos/101/Disserta
cao.pdf  Acesso em 27 out 2015 
 
REIS JUNIOR, Dálcio Roberto dos; PILATTI, Luiz Alberto. Qualidade de vida no 
trabalho: construção e validação do questionário QWLQ-78. Revista Brasileira 
de Qualidade de Vida, v. 3, p. 1-12, 2011. 
 
ROBBINS, Stephen P. Comportamento organizacional. 11ª ed. Marcondes R, 
translator. São Paulo: Pearson Prentice Hall; 2005. 
 
RODRIGUES, Marcos Vinicius Carvalho. Qualidade de vida no Trabalho: 
evolução e análise do nível gerencial 2ª Ed. Petrópolis: Vozes, 1994. 
 
SANTOS, Neri dos; FIALHO, Francisco Antonio Pereira, Manual de análise 
ergonômica do      trabalho. Curitiba: Genesis Editora, 1995. 

SCHEIN, Edgar. Psicologia organizacional. Rio de Janeiro: Prentice-Hall, 
1982.           

SIKULA, Andres. F.; MCKENNA, John. F. The management of human 
resources. New York: John Wiley, 1984.  

SELYE, Hanz. Stress without distress. Filadélfia: Lippiencott, 1974. 
 
SILVA A.P. Capacitação de jovens profissionais: um estudo de caso na Legião 
Mirim de Pereira Barreto. Revista Inter Atividade, Andradina SP, v.2, n.1, 2014. 
 
SILVEIRA, Denise Tolfo; CORDOVA, Fernanda Peixoto. A pesquisa científica. 
In: GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. (Org.). Métodos de 
Pesquisa. Porto Alegre: Editora da UFRGS, p. 31-42, 2009. 

http://www.pg.utfpr.edu.br/dirppg/ppgep/dissertacoes/arquivos/101/Dissertacao.pdf
http://www.pg.utfpr.edu.br/dirppg/ppgep/dissertacoes/arquivos/101/Dissertacao.pdf


R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s  | 87 

 

SIQUEIRA, Mirlene Maria Matias; GOMIDE JR., Sinésio. Vínculos do indivíduo 
com o trabalho e com a organização. IN: ZANELLI, José Carlos; BORGES-
ANDRADE, Jairo Eduardo; BASTOS, Antonio Virgílio Bittencourt. (orgs.). 
Psicologia, organizações e trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, pp. 300 
– 330, 2004 
 
SOTO, Eduardo. Comportamento organizacional: O impacto as Emoções São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. 
 
SOUZA, Irineu Manoel de; et al. Gestão das Universidades Federais 
Brasileiras: uma abordagem fundamentada na gestão do conhecimento. 2009. 
 
SPECTOR, Paul E.Psicologia nas Organizações.São Paulo; Saraiva , 2003. 
 
TONEGUTTI, Cláudio Antonio; MARTINEZ, Milena. A universidade nova, o 
REUNI e a queda da universidade pública. 2007. Disponível em 
https://exnemusbrasil.files.wordpress.com/2013/11/artigo_reuni_v_04092007.p
df Acesso em: 28 Out 2015 
 
VASCONCELOS, Anselmo Ferreira. Qualidade de vida no trabalho: Origem, 
Evolução e Perspectiva. Caderno de Pesquisa em Administração. São Paulo, 
v.8, n.1, 2001. 
 
VENDRAME, Antonio Carlos. Segurança no Trabalho também é Qualidade 

de Vida para seus Empregados. Texto publicado no site www.RH.com.br, v. 4, 

n. 06, 2002. 
 
WALTON, Richard. E. Quality of working life: what is it? Slow Management 
Review, v. 15, n. 1, p. 11-21, 1973. 
 
WEISS, Donald. Motivação e resultado – Como obter o melhor de sua 
equipe. São Paulo: Nobel, 1991 
 
WESTLEY, William. A. Problems and solutions in the quality of working life.  
Humans Relations, v. 32, n. 2, p. 111-123, 1979 
 
WERTHER, W. B.; DAVIS, K. Administração de pessoal e recursos humanos. 
São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1983. 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Quality of life assessment: an 
annotated bibliography. Geneva: World Health Organization; 1994. 
 
ZANELLI, José Carlos. Estresse nas organizações de trabalho: Compreensão 
e intervenção baseadas em evidências. Porto Alegre: Artmed, 2010.  

https://exnemusbrasil.files.wordpress.com/2013/11/artigo_reuni_v_04092007.pdf
https://exnemusbrasil.files.wordpress.com/2013/11/artigo_reuni_v_04092007.pdf


 

 

ANEXOS 



A n e x o s  

 

Anexo 1- Termo de Consentimento Institucional 

 

 

  



A n e x o s  

 

Anexo 2 - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP 

 

 

  



A n e x o s  

 

 



A n e x o s  

 

Anexo 3 – Protocolo de recebimento do Relatório Técnico pela Gestão do 
Campus São Paulo da Unifesp 

 

 



 

 

APÊNDICES 



A p ê n d i c e s  

 

Apêndice 1 - Instrumento para levantamento do quadro de servidores 

 

Aos Chefes de Divisão 

 

Bom Dia! 

No início de dezembro de 2013, estarei realizando uma pesquisa de mestrado no 

Campus São Paulo, intitulada “Qualidade de Vida no trabalho na perspectiva de 

servidores técnico-administrativos do Campus São Paulo da Unifesp”, com os 

servidores lotados nas Divisões da Administração do CSP. Este é o público alvo de 

minha pesquisa. 

Para aplicar o questionário de Qualidade de Vida no Trabalho, validado no Brasil, 

instrumento denominado QWLQ-78, que será a segunda etapa de minha pesquisa, 

necessito do quantitativo dos servidores que compõem essa Divisão. Para isto, na 1º 

fase, estou realizando o levantamento do número desses servidores e gostaria de contar 

com sua colaboração, prestando as seguintes informações: 

NOME DA DIVISÃO 

 

POSSUI SEÇÃO (ÕES):  SIM (   )  não (   ) 

1) _____________________________________/ ____________________ 
        Nome da Seção                          Nº de servidores 
 

2) _____________________________________/ ____________________ 
        Nome da Seção                          Nº de servidores 
 

3) _____________________________________/ ____________________ 
        Nome da Seção                          Nº de servidores 
 

4) _____________________________________/ ____________________ 
        Nome da Seção                          Nº de servidores 

 

__________________________________________ 

Assinatura da Chefia 
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Apêndice 2 – Questionário QWLQ-78 

 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO 

TRABALHO 

 

Departamento/Divisão/Setor:______________________________________________ 

Cargo________________________________________________________________ 

Função_____________________________ 

Escolaridade:________________________ 

Idade:__________      Sexo:  (   ) F    (   ) M        Estado civil: casado (   ) solteiro (   ) 

outros (   ) 

Tempo de Serviço na UNIFESP_______________ 

 

 

Título da Pesquisa: Qualidade de Vida no Trabalho na perspectiva dos servidores 

técnico-administrativos do Campus São Paulo da Universidade Federal de São Paulo 

 

Responsável pela Pesquisa: Mestranda Márcia Grijol de Oliveira 

 

 Este questionário tem como objetivo avaliar a qualidade de vida no trabalho, sob 

o ponto de vista pessoal, de saúde, psicológico e profissional. 

 Por favor, responda TODAS as questões. Caso não tenha certeza sobre qual 

resposta dar, sugiro escolher entre as alternativas a que lhe parecer ser a mais 

adequada.  

  

Exemplo: 

Quanto você se preocupa com dores ou desconfortos no trabalho? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

 Você deve circular o número que melhor corresponde à sua realidade.

 Por favor, leia com atenção as questões e escolha a opção que representar 

melhor a sua realidade. 

 

Muito obrigada!!! 
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1. Quanto você cuida da sua alimentação? 

Nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

2. Em que medida você avalia sua autoestima? 

Muito baixa baixa média alta muito alta 

1 2 3 4 5 

 

3. Como você avalia a sua capacidade de autoavaliação no trabalho? 

Muito baixa baixa Média alta muito alta 

1 2 3 4 5 

 

4. Com que frequência você falta ao trabalho por motivo de doença? 

Nunca raramente as vezes frequentemente sempre 

1 2 3 4 5 

 

5. Com que frequência você fica doente devido ao seu trabalho? 

Nunca raramente as vezes frequentemente sempre 

1 2 3 4 5 

 

6. Quanto você se preocupa com sua saúde? 

Nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

7. Quanto você se sente inibido no trabalho devido à sua aparência? 

Nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

 

1 2 3 4 5 

 

8. Em que medida você avalia a qualidade do seu lazer e da sua família? 

Muito baixa baixa Média alta muito alta 

1 2 3 4 5 
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9. Como você avalia o seu acesso a assistência médica no trabalho? 

muito baixo baixo médio bom muito bom 

1 2 3 4 5 

 

10. Como você avalia a qualidade da assistência médica recebida no trabalho? 

muito baixa baixa média boa muito boa 

1 2 3 4 5 

 

11. Quanto você se preocupa com dores ou desconfortos no trabalho? 

nada muito pouco mais ou menos bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

12. Quanto você consegue se concentrar no seu trabalho? 

nada muito pouco médio muito extremamente 

1 2 3 4 5 

 

13. Quanto você avalia a qualidade da sua moradia? 

muito ruim ruim média boa muito boa 

1 2 3 4 5 

 

14. Como você avalia a sua autonomia no trabalho? 

muito baixa baixa média boa muito boa 

1 2 3 4 5 

 

15. Como você avalia a sua carga horária de trabalho diário? 

muito boa baixa média alta muito alta 

1 2 3 4 5 

 

16. Em que medida você tem dificuldades para cuidar da sua saúde? 

nada ,muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 
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17. Em que medida algum sentimento negativo (tristeza, desespero) interfere no seu 

trabalho? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

18. Você tem alguma dificuldade geográfica em relação ao seu trabalho? 

(deslocamentos, viagens) 

nada muito pouco mais ou menos muita extremamente 

1 2 3 4 5 

 

19. Como você avalia a cooperação entre os níveis hierárquicos no trabalho? 

Muito baixa Baixa média boa muito boa 

1 2 3 4 5 

 

20. Como você avalia a sua liberdade para citar coisas novas no trabalho? 

Muito baixa Baixa média boa muito boa 

1 2 3 4 5 

 

21. Você pratica exercício físico regular? 

Nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

22. Em que medida você avalia sua motivação para trabalhar? 

Muito baixa Baixa média alta muito alta 

1 2 3 4 5 

 

23. Você sofre algum tipo de preconceito no seu trabalho? 

Nada muito pouco mais ou menos muito extremamente 

1 2 3 4 5 
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24. Como você avalia a igualdade de tratamento entre os funcionários? 

Muito baixa Baixa média boa muito boa 

1 2 3 4 5 

 

25. Com que frequência você é obrigado a mudar sua rotina em casa devido ao 

trabalho? 

Nunca Raramente as vezes frequentemente sempre 

1 2 3 4 5 

 

26. Você tem alguma dificuldade para dormir? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

27. Como você avalia o espírito de camaradagem dos seus colegas de trabalho 

mais próximos? 

muito baixa Baixa média alta muito alta 

1 2 3 4 5 

 

28. Como você avalia a sua privacidade pessoal no seu trabalho? 

muito baixa Baixa média alta muito alta 

1 2 3 4 5 

 

29. Em que medida você confia na disponibilidade e na habilidade de seus colegas 

de trabalho? 

muito pouco Pouco médio muito completamente 

1 2 3 4 5 

 

30. Em que medida você possui identidade com a tarefa que realiza? 

muito pouca Pouca média muita completamente 

1 2 3 4 5 
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31. Em que medida você avalia o seu sono? 

muito ruim Ruim médio bom muito bom 

1 2 3 4 5 

 

32. Como você avalia sua liberdade de expressão no seu trabalho? 

muito baixa Baixa média alta muito alta 

1 2 3 4 5 

 

33. Você se sente realizado com o trabalho que faz? 

nada muito pouco médio muito completamente 

1 2 3 4 5 

 

34. Com que frequência você pensa em mudar radicalmente de emprego? 

nunca Raramente as vezes frequentemente sempre 

1 2 3 4 5 

 

35. Em que medida você possui orgulho da organização na qual trabalha? 

muito pouco Pouco médio muito completamente 

1 2 3 4 5 

 

36. Em que medida algum problema com o sono prejudica seu trabalho? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

37. Em que medida você avalia o orgulho pela sua profissão? 

muito baixa Baixa média alta muito alta 

1 2 3 4 5 

 

38. Como você avalia a qualidade da sua relação com seus superiores e/ou 

subordinados? 

muito baixa Baixa média alta muito alta 

1 2 3 4 5 
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39. Em que medida você se sente seguro quanto à prevenção de acidentes de 

trabalho? 

muito pouco Pouco médio muito completamente 

1 2 3 4 5 

40. Como você avalia o seu conhecimento sobre todos os processos de trabalho 

da organização? 

muito pouco Pouco médio muito completamente 

1 2 3 4 5 

 

41. Em que medida você possui consciência sobre as metas e objetivos do seu 

trabalho? 

muito pouco Pouco médio Muito completamente 

1 2 3 4 5 

 

42. Em que medida você gosta do nível de desafio que lhe é proposto no trabalho? 

muito pouco pouco médio muito completamente 

1 2 3 4 5 

6/11 

43. Você sofre com cefaleias (dores de cabeça)? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

44. Como você avalia a segurança no ambiente de trabalho? 

muito baixa baixa média alta muito alta 

1 2 3 4 5 

 

45. Em que medida sua família avalia o seu trabalho? 

muito ruim ruim médio bom muito bom 

1 2 3 4 5 
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46. Em que medida você está satisfeito como seu nível de participação nas 

decisões da empresa? 

muito pouco pouco médio muito completamente 

1 2 3 4 5 

 

47. Você sofre com dores estomacais? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

48. Em que medida o barulho no ambiente de trabalho lhe incomoda? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

49. Você sofre algum tipo de dificuldade na família por causa do seu trabalho? 

nada muito pouca média muita extremamente 

1 2 3 4 5 

 

50. A sua organização possibilita a construção de uma carreira e/ou de avanços 

salariais? 

nunca raramente as vezes quase sempre sempre 

1 2 3 4 5 

 

51. Como você avalia a sua remuneração pelo trabalho? 

muito ruim  ruim média boa muito boa 

1 2 3 4 5 

 

52. Em que medida você necessita de medicamentos para poder trabalhar? 

nada  muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 
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53. Você sofre algum tipo de dificuldade no trabalho por causa da sua cultura 

familiar? 

nada muito pouca média muita extremamente 

1 2 3 4 5 

 

54. Com que frequência você necessita de outras fontes de dinheiro para se 

sustentar? 

nunca raramente as vezes frequentemente sempre 

1 2 3 4 5 

 

55. Com que frequência seus benefícios e direitos trabalhistas são respeitados? 

nunca raramente as vezes quase sempre sempre 

1 2 3 4 5 

 

56. Você sofre doenças hereditárias (colesterol, pressão alta)? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

57. Em que medida seus valores familiares são respeitados no seu trabalho? 

nada muito pouco médio muito completamente 

1 2 3 4 5 

 

58. Você está satisfeito com o seu nível de responsabilidade no trabalho? 

nada pouco médio bastante completamente 

1 2 3 4 5 

 

59. Você está satisfeito com o feedback dado pela organização sobre o seu 

trabalho? 

nada pouco médio bastante completamente 

1 2 3 4 5 
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60. Ao final da jornada de trabalho, o quanto você se sente cansado? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

61. Em que medida suas crenças pessoais e/ou religiosas são respeitadas no seu 

trabalho? 

nada muito pouco médio muito completamente 

1 2 3 4 5 

 

62. Você se sente satisfeito com os treinamentos dados pela organização? 

nada  pouco médio bastante completamente 

1 2 3 4 5 

 

63. Em que medida você está satisfeito com a sua capacidade para aprender? 

nada pouco média bastante completamente 

1 2 3 4 5 

 

64. Em que medida suas dores e/ou saúde o impede de realizar o que precisa? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

65. Em que medida você é respeitado pelo seus colegas e superiores? 

nada muito pouco médio muito completamente 

1 2 3 4 5 

 

66. Você se sente satisfeito com a variedade das tarefas que realiza? 

nada pouco médio bastante completamente 

1 2 3 4 5 

 

67. Você tem sua vida pessoal preservada no ambiente de trabalho? 

nada pouco médio bastante completamente 

1 2 3 4 5 



A p ê n d i c e s  

 

68. Suas necessidades fisiológicas básicas são satisfeitas adequadamente? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

69. Em que medida você tem os meios de transporte adequados para trabalhar? 

nada muito pouco médio muito completamente 

1 2 3 4 5 

 

70. Quanto você se sente estável no seu emprego? 

nada pouco médio muito extremamente 

1 2 3 4 5 

  

71. Como você avalia o espírito de camaradagem na sua empresa? 

muito ruim ruim médio bom muito bom 

1 2 3 4 5 

 

72. Você pratica ginástica laboral ou outro tipo de atividade física na empresa? 

Nada Muito pouco Mas ou menos Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

73. O quanto você está satisfeito com a sua capacidade de ajudar os outros no 

trabalho? 

Nada Muito pouco Médio Muito completamente 

1 2 3 4 5 

 

74. O quanto você consegue dos colegas apoio que necessita no trabalho? 

Nada Pouco Médio Bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

75. Em que medida você consegue ter acesso rápido as informações no trabalho? 

nada  pouco médio bastante conpletamente 

1 2 3 4 5 
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76. Em que medida você se sente confortável no ambiente de trabalho? 

nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

1 2 3 4 5 

 

77. O quanto você está satisfeito com a sua qualidade de vida no trabalho? 

nada pouco médio bastante extremamente 

1 2 3 4 5 
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Apêndice 3 – Representação Gráfica das Questões com melhor e pior 

desempenho em cada domínio do questionário QWLQ-78 respondido por 

servidores do campus São Paulo da Unifesp 

 

 

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

servidores da administração do campus São Paulo da Unifesp 

 

 

 

Gráfico 2. Indicadores com maior e menor desempenho no domínio psicológico de 
servidores da administração do campus São Paulo da Unifesp 
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Gráfico 3. Indicadores com maior e menor desempenho no domínio profissional de 
servidores da administração do campus São Paulo da Unifesp 

 

 

Gráfico 4. Indicadores com maior e menor desempenho no domínio pessoal de servidores 
da administração do campus São Paulo da Unifesp 
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Apêndice 4 - Roteiro da entrevista 

 

1. Identificar conceito de QVT; 

2. Apresentação da escala com os níveis de QVT de acordo com o 

questionário e levantar expectativa da QVT apurada. 

Muito 

insatisfatório 
Insatisfatório Neutro Satisfatorio 

Muito 

insatisfatório 

 

3. Apresentação e discussão dos gráficos relativos aos indicadores com 

melhor e pior média em cada domínio; 

4. Levantamento sobre o conhecimento e participação em programa de 

QVT institucional; 

5. Levantamento da contribuição da capacitação na QVT institucional 

6. Identificação e discussão de sugestões para a melhoria da QVT 
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Apêndice 5 – Quadros-síntese da análise temática das entrevistas 

 

Conceito de QVT 

Categorias 
Sub-

Categorias 
UR 

Condições de Trabalho 

Infraestrutra 

1. Equipamentos compatíveis com as 

necessidades de trabalho E1 

Equipamentos em condições de 

serem utilizados e de forma 

igualitária E1 

2. Boas condições de instrumental 

para desempenhar bem o seu 

trabalho E10 

3. Infraestrutura E2 

4. Ambiente de trabalho sem ruído E1 

5. Temperatura ideal E1 

6. Saber até onde vai a sua 

competência E5 

Gerais 

 

1. Ambiente saudável E1 

2. Ambiente própício para atingir as 

metas E2 

3. Condições adequadas de trabalho 

E4 

4. Poder executar bem o seu trabalho 

E7 

5. Um bom ambiente de trabalho E10 

6. Pessoas boas de se trabalhar E10 

Prazer no Trabalho 

1. Fazer algo que goste E4 

2. ...amo o que faço E5 

3. Trabalhar com satisfação E5 

4. Realização com o trabalho que faz E5 

5. Trabalhar principalmente com motivação E7 

6. Trabalhar com prazer E7 

7. Participar de uma cultura organizacional que 

envolva motivação E8 

8. Bem-estar no ambiente de trabalho E6 

9. Orgulho pela profissão E5 

10. Ter satisfação no trabalho E9 

11. Ser feliz com o trabalho que realiza E9 

Respeito 

1. É o respeito que a gente tem que ter com as 

pessoas que trabalham com a gente E3 

2. Respeito E6 

3. Participar de uma cultura organizacional que 

envolva respeito E8 
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Definições das Tarefas 

1. Metas, sistematização e planejamento E2 

2. É ter definido seus afazeres E2 

3. Ter metas claras para alcançar E9 

4. Entender o contexto em que vc está inserido ...e 

qual o seu objetivo dentro do vínculo de trabalho 

E2 

5. Permitir que vc faça e alcance um resultado 

maior no trabalho E2 

Valorização do servidor 

1. Reconhecimento profissional – E6 

2. Plano de carreira – E6 

3. ...a instituição preocupada se o indivíduo está 

desenvolvendo todo o seu potencial dentro de 

suas habilidades e talentos E6 

4. A instituição desenvolver um olhar como um todo 

voltado ao colaborador E6 

5. valorização do trabalhador do servidor  - E3 

Outros 

 

1. Comunicação eficaz E1 

2. Ter uma interação do conjunto (equipe e chefia) 

E10 

3. É saúde física, mental e 128psicológica E6 

4. QVT também é Relações Humanas – E6 

 

 

Expectativas quanto ao nível de QVT de servidores técnico-administrativos do 
campus São Paulo 

QVT Esperado 
Sub-

Categorias 
UR 

Insatisfatório 

 

Questões de 
Trabalho 

1. As questões de trabalho estão 

muito críticas E2 

2. Porque as pessoas estão 

descontentes com as 

indefinições quanto ao que é da 

área gestora e o que é da área 

executora E5 

3. a falta de reconhecimento, 

acompanhamento do trabalho 

E5 

4. Sem um foco orientativo – E6 

5. As pessoas que ficaram aqui 

estão sem foco, sem uma 

direção, sem um norte E9 

6. Pelo fato de estarmos sofrendo 

muito estresse. A exigência é 

grande...E10 

Falta de 
motivação 

1. O psicológico deve ter falado 

mais alto: desmotivação. E2 
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2. Principalmente no aspecto 

psicológico: desmotivação E3 

3. Alguns que estão prestes a se 

aposentar disseram que não vão 

continuar mesmo porque estão 

desmotivadas. E6 

4. As pessoas estão muito 

desmotivadas E7 

Problemas na 
Infraestrutura 

1. As questões de infraestrutura 

estão muito críticas E2 

2. Escuto muita reclamação da 

falta de infraestrutura E4 

3. ...sem condições adequadas de 

trabalho: desde infraestrutura e 

recursos humanos E10 

Expansão 

1. Essa expansão, que foi um dos 

motivos que levou a instituição a 

se perder. Da noite para o dia 

teve que crescer, mas sem um 

planejamento e não deu conta 

dessa situação, ocasionando em 

muitas áreas a perda de sua 

qualidade E6 

2. A Universidade cresceu 

desordenadamente com a 

expansão. Não teve um 

planejamento.E9 

3. O campus São Paulo, que hoje 

recebeu esse nome é a célula 

mãe. Daqui nasceu tudo. Os 

servidores que atuam no prédio 

da Senna Madureira, chamado 

de administração central saíram 

daqui e desintegraram este 

campus E9 

Neutro 
As questões de insatisfação estão voltadas à 
infraestrutura – E8 

De Neutro a Satisfatório 
Quanto às condições oferecidas pela Universidade, 
acho que elas são razoáveis. Mas acho que todo 
processo pode ser melhorado E1 
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Discussão do Domínio Físico-saúde 

Categorias UR 

Ginástica Laboral 

1. A questão da ginástica laboral ela é 

fundamental...a falta da ginástica pode 

acarretar problemas futuros. Muito tempo 

digitando na mesma posição... envolve a 

questão ergonômica: acessórios não 

condizentes para aquele ambiente. 

Inadequação dos móveis E2 

2. A ginástica laboral entraria aí como um dos 

itens para um plano maior.  Então quer dizer: 

temos que analisar vários aspectos. Incluir a 

ginástica laboral...Há uns 5/6 anos atrás 

tínhamos esta atividade com os servidores,  

...Todo mundo adorava! porque era um 

momento de muita integração e não só o 

funcionário, mas o aluno tb.   E2 

3. Quanto à implantação da ginástica laboral 

acho importante mas não vejo como fazer 

acontecer... Uma vez na TV vi uma entrevista 

de profissional da Unifesp falando muito sobre 

QV e a importância de fazer ginástica laboral 

....Muda muito o ambiente de trabalho. E3 

4. Acho difícil que isto aconteça aqui dentro ...A 

direção não está preocupada se o funcionário 

precisa de Ginastica Laboral para melhorar a 

sua QVT. , eles querem que faça o trabalho 

bem feito e pronto. E3 

5. Na minha divisão ... e ginástica laboral seriam 

essenciais. Quero salientar que enxergo a 

ginástica laboral para a minha divisão uma 

necessidade! E9 

6. Nunca ouvi falar nisso aqui dentro...e 

considero muito importante. E7 

Prática de Atividade Física 

1. Trabalho até às 20h, deixo de fazer os meus 

exercícios. Aqui na Universidade não dá pra 

fazer, porque mal tenho tempo de almoçar. E5 

2. Infelizmente aqui não existe. E6 

3. ...seja por falta de tempo, maior 

conscientização, seja por condições 

financeiras para pagar uma academia. E8 

4. Na minha divisão o exercício fisico regular 

...seriam essenciais. Tanto para manter a 

saúde como para prevenir doenças. E9 

5. Há muitos anos tivemos e foi excelente. A 

agenda da profissional ficava lotada. Eles 

adoravam e trabalhavam com gosto!!! E9 
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Outros/Estresse 

1. Minha divisão é muito estressante...A cobrança 

é grande...trabalhamos com prazo e a pressão 

também é grande E5 

2. Minha divisão trabalha sob muita pressão 

porque lida com prazos o tempo inteiro, 

empenho de verbas dentro do prazo 

(orçamento). E7 

3. A pressão é normal pq estamos lidando com o 

dinheiro público. E10 

 

 

Discussão do Domínio Psicológico 

Categorias Sub-Categorias UR 

Segurança 
Quanto ao risco 

ocupacional 

1. ... tb tem a ver com móveis, 

equipamentos. Não tenho 

segurança nem nas cadeiras 

que os usuários sentam...é tb 

uma questão de dar conforto 

ao ambiente de trabalho...Eu 

vivo com constante medo de 

que a cadeira possa quebrar, 

que a mesa possa furar a 

perna de alguém, que a 

estante possa cair. Então esta 

é uma questão que me deixa 

insegura. E2 

2. Me sinto seguro onde eu 

trabalho. Acho que a parte 

administrativa é um pouco 

mais privilegiada. E10  

 

Quanto ao risco 
de roubos e/ou 

furtos 

1. A segurança não é só contra 

eventuais roubos, furtos...E2 

2. Segurança: ...estranho...eu 

me sinto muito segura dentro 

da instituição.E3 

3. Há muita movimentação de 

pessoas, os andares são 

abertos. Há passagem fácil 

de um lado para o outro e 

propicia a entrada de pessoas 

estranhas no local, mas eu 

me sinto segura. E4 

4. É muito aberta e se torna 

vulnerável. E5 

5. O campus São Paulo é muito 

aberto. Fica impossível vc 

coibir e controlar com 
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eficiência a segurança...Hoje 

a instituição decidiu cobrar o 

uso de crachá na recepção e 

mesmo assim, tem 

professores que se ofendem 

e criam confusão com o 

controlador de acesso que 

está cumprindo o trabalho 

dele. E8 

6. É difícil controlar pelo 

tamanho da instituição e tb 

que ela é muito aberta. Sai 

quem quer e entra quem 

quer...Assalto nunca tivemos.  

E9 

7. Me sinto seguro onde eu 

trabalho. Acho que a parte 

administrativa é um pouco 

mais privilegiada. E10  

Motivação 

Disposição 
individual 

1. Motivação vem de dentro.  

Acho que precisamos estar 

sempre motivados a 

trabalhar. Se a pessoa não 

estiver mais motivada ela 

deve procurar um outro local. 

E1 

2. Pra mim a motivação é algo 

pessoal que precisa ser 

trabalhado. Ou eu tenho ou 

eu não tenho...Não acho que 

seja um ponto negativo. As 

pessoas precisam saber 

separar o mau humor, os 

problemas pessoais do 

trabalho. A pessoa precisa 

estar disposta a trabalhar, 

exercer um bom trabalho. 

Estar disponível pra isto. E4 

Responsabilidade 
da instituição 

1. Tive chefes que me 

incentivaram muito...mas nem 

sempre acontece...Tem 

funcionários que sofrem muito 

com isto e ficam pulando de 

setor pra setor....e ficam até 

doentes com isto...E3 

2. Isto cabe à visão que a 

gestão tem. A importância 

que ela dá ao seu 

colaborador. E6 

3. Acho que pelas dificuldades 

que as Universidades vêm 
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passando e aqui não é 

diferente: falta de servidores, 

grandes demandas, falta de 

recursos financeiros do 

Governo que impedem um 

investimento maior na 

instituição, estão causando 

infelizmente falta de 

motivação no trabalho.E8   

Responsabilidade 
de ambos 

1. Quanto a motivação, sempre 

devemos estar motivados a 

trabalhar, a desenvolver o seu 

trabalho, mas a instituição 

também tem um papel importante 

que é de fomentar esta 

motivação.E6 

 

Outros 

1. Infelizmente eu converso com 

os meus colegas de divisão e 

até mesmo de outras divisões 

e seções e observo que as 

pessoas estão muito 

desmotivadas.E9 

Orgulho pela profissão 

1. Sempre fiz o que gosto. Desde quando entrei, 

mas o que eu tenho para fazer eu tento realizar da 

melhor forma. Tenho orgulho da minha profissão,  

e sei que muita gente gostaria de estar em nosso 

lugar, mas não conseguiram entrar...Hoje tenho 

32 anos de casa e adoro isto aqui. Entrei muito 

jovem...E3 

2. Às vezes o orgulho exagerado leva a pessoa a 

achar que é dono de certas coisas dentro da 

instituição. Mas é importante.E4 

3. Eu amo o que faço. Sou funcionária pública e 

trabalho muito.E5 

4. Bem, aqui as pessoas ainda têm orgulho pela 

profissão que exercem. Mas vale a pena ressaltar  

que profissão é uma coisa e execução de tarefa é 

outra heim. E8 

5. Mas quando vc fala que trabalha na Escola 

Paulista de Medicina, UNIFESP, as pessoas 

falam: Nossa que bacana! E9 

6. Às vezes eu me pergunto pq eu não fiz 

medicina!..Pelo meu histórico famíliar... Meu avo, 

meu pai fizeram... mas não me arrependo. E10 

Incômodo com o barulho 

1. concordo: ar condicionado na minha sala é muito 

barulhento...pelo tempo do equipamento... acho 

que há pouco recurso financeiro pra investir em 

manutenção. E3 
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2. Quanto ao barulho, aqui a região é residencial 

mas o entorno hospitalar. Então não foi pensada 

como área hospitalar e o barulho é muito grande. 

O barulho externo. E4 

3. É muito grande, tanto da rua como interno E9 

Concentração no trabalho 1. As pessoas não estão se queixando, apontaram 

até como positivo e ainda bem, porque a 

tendência não somente no emprego público mas 

também no privado a luta por espaço físico é 

grande. E8 

 

Discussão do Domínio Pessoal 

Categorias UR 

Satisfação com o trabalho 1. Se não há uma realização com o trabalho que se 

faz é pq vc não compreende o seu trabalho.  

Somente executa.   Então se é uma execução de 

tarefas sem entendimento do pq, a resposta não 

vai dizer mesmo que o colaborador está satisfeito 

com o seu trabalho.  E2 

2. Aqui muita gente ainda é colocada em locais que 

não tem nada a ver com a pessoa, o perfil 

dela...Hoje isto está mudando um pouco E3 

3. As pessoas estão insatisfeitas com aquilo que 

estão fazendo, mas será que quando designaram 

esta pessoal para desenvolver tal trabalho, 

analisaram o seu perfil?, levaram em 

consideração suas habilidades.E6 

4. Vejo que muitas vezes é por necessidade e não 

por realização pessoal E7 

5. Quanto a realização com o trabalho que faz. É 

uma questão negativa mesmo, pq pelo que 

observo, muitas pessoas estão infelizes com as 

suas tarefas.Mas acho que é algo que pode ser 

consertado, direcionando a pessoa para a área 

que realmente seja de habilidade dela...Cabe 

ressaltar tb que aqui na instituição há muito 

desvio de função e quando isto acontece 

geralmente o servidor acaba dando problemas 

para a chefia.E8 

6. Eu não estou muito satisfeito, por causa da 

interferência que o pessoal tem em relação a 

minha área...Eu quero mesmo é poder fazer os 

meus projetos. Eu acho que eu acabei me 

envolvendo em coisas que eu não deveria ter me 

envolvido em relação as minhas atribuições. E10 

7. Olha, esta sala é a minha. Não dá pra ficar muito 

tempo nela, mas eu fico aqui o dia inteiro...Não há 

janela, a temperatura é quente. Não sei se la fora 

está frio, quente, chovendo, sol . Uma sala 
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totalmente inadequada, as condições não ajudam. 

E5 

8. Os nossos mobiliários são muito antigos, as 

cadeiras já não estão mais adequadas. E6 

Qualidade do lazer 

1. As vezes a pessoas não tem condições 

financeiras de proporcionar isso...às vezes 

precisa saber administrar horário de trabalho e 

tempo pra família. E4 

2. Não tenho muito tempo pra ficar com a família E5 

3. Quando há falta de lazer a família sofre com isto e 

o trabalhador também. E7 

4. Em gestões passadas havia uma preocupação 

maior para com o servidor. Havia inclusive um sitio 

que os funcionários podiam ir com a sua família, 

passar o dia, fazer um churrasco, mas infelizmente 

se acabou.E7 

5. Aquele que tem melhores condições financeiras é 

o que tem condições de proporcionar um lazer para 

toda a família. É algo sério, mas a família precisa 

ser criativa. Ir a um parque, levar os filhos, andar 

de bicicleta. Algo que não comprometa tanto o 

orçamento financeiro.E7 

6. Ah! Hoje infelizmente na instituição não há 

atividades voltados para o servidor e sua família. 

Já teve. Tinhamos o sitio do Buracão. Lá vc podia 

assar uma carninha, passar o dia com a sua 

família, jogar uma bola...Era muito bom...Hoje o 

lazer é restrito. Nem sei se ainda há atividades de 

futebol...Essas coisas foram se perdendo om o 

passar dos anos...e as pessoas foram se 

distanciando uma das outras.E8 

7. Muitos podem proporcionar financeiramente um 

lazer maior para sua família e outros nem tanto 

E9 

8. Acho que todos nós gostaríamos de estar mais 

tempo com a família e proporcionar um lazer com 

mais qualidade, mas pra isso tb envolve recursos 

financeiros. E10 

Privacidade pessoal no trabalho 1. Agora uma questão da privacidade... ela é muito  

subjetiva. Porque o que é privado? Nós estamos 

num setor público! Privado é vc poder usar o 

computador para fins pessoais. Privado é vc 

poder fazer o que quer? NÃO. Estamos dentro de 

um contexto público, mas há questões 

privadas...Essas políticas elas não são claras 

dentro das instituições. E2 

2. ...não tem. É uma divisão com uma diretoria 

dentro. E5 

3. A minha divisão é uma divisão grande, aberta... eu 

acho bom porque alivia o estresse.E7 
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4. Penso que hoje, não há um espaço único. As 

pessoas estão aprendendo a dividir espaço com 

outros colegas...Por um lado é bom e por outro ´´e 

ruim. Às vezes compromete a concentração, mas 

por outro lado ajuda vc a administrar melhor o seu 

tempo, a ter uma convivência melhor com o seu 

colega de trabalho  e não tem como disfarçar se 

vc está “enrolando”...Tem que mostrar serviço. Vc 

está sendo visto por várias pessoas...E8 

Preconceito no trabalho 

1. Infelizmente o servidor público é visto como 

vagabundo. E5 

2. O maior preconceito dentro da instituição é a alta 

gestão, ainda nos dias de hoje, achar que o 

docente é a pessoa mais qualificada a dirigir um 

departamento administrativo, uma pró-

Reitoria...Acho que o docente tem que atuar na 

área fim dele, que é o ensino . O técnico 

administrativo tem totais condições sim de exercer 

um cargo na alta gestão, porém não é permitido 

E8 

3. Existe, mas é mascarado..Eu não falo que sou 

funcionário publico não. Virou um rótulo muitas 

vezes pejorativo...E9 

 

Discussão do Domínio Profissional 

Categorias Subcategorias UR 

Feedback 

- 1. Acho que é zero. Já passei por várias situações 

complicadas e vc não sabe se o seu trabalho está 

agradando ou não, pq não existe o diálogo...Vc 

poderia até melhorar, mais ninguém fala nada, não 

sugere nada...então vc se acomoda.E3 

2. Não há um feedback positivo. Só negativo. A 

Administração deveria trabalhar esta questão não 

somente como uma ferramenta para mostrar os 

erros, mas os acertos. E5 

3. A falta do feedback, de uma orientação geral é 

ausente porque muitos não estão capacitados 

para ser gestores. Muitos foram indicados pela 

confiança (o que é muito comum no serviço 

público) e não pela competência ou formação 

técnica na área. ... O papel do docente dentro 

de uma universidade é dar aula. ... Um gestor 

hoje precisa ser indicado para ocupar um 

cargo simplesmente por ter competência 

técnica E6 

4. Não vejo. Acho que há um comentário muito 

pejorativo. Só cobrança, só crítica...Poxa, vê uma 

forma de motivar o colaborador. Ve o lado bom tb. 

Será que não há? Destaca esse lado! E7 
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5. Feedback dado pela empresa.Ah! Isto é raro ter no 

serviço público, ou melhor aqui na instituição. 

Desconheço isto...há muito é a cobrança, a 

pressão, o resultado final e a crítica destrutiva E8 

6. Mas ter uma avaliação a respeito do trabalho que a 

pessoa executa não existe e acho que muitos 

gostariam de ter. se não há uma avaliação, vc não 

sabe se o serviço que está prestando está a 

contento e de repente poderia estar fazendo algo 

muito melhor se tivesse esse feedback.E8 

7. Infelizmente não tem nenhum por parte da 

gestão.Valorização – nenhuma! Só cobrança e 

pressão!...Eu trabalhei numa empresa fora daqui, 

privada...E todo mês o chefe dava uma 

medalhinha para quem se sobressaía 

profissionalmente. Eu lhe pergunto: o que é uma 

medalhinha...nada não é? Mas para o funcionário 

significava muito. Significava o reconhecimento da 

importância do trabalho da pessoa, a 

consideração, a autoestima....E9 

8. Não precisa ser dinheiro, mas ...palavra. Uma 

simples palavra às vezes vale tudo. E9 

9. Feedback dado pela gestão é ausente e seria 

importante ter, para se ter um norte e até mesmo 

para ser avaliado...Por mais que pareça absurdo, 

as pessoas querem ser avaliadas. Querem saber a 

opinião dos outros, e no caso da chefia a respeito 

de seu trabalho. Elas querem acertar e para 

acertar precisa saber onde e o que está errado. 

E10 

10. A questão não é depreciar o trabalho do 

colaborador, mas que seja uma crítica que aponte 

para melhorias e possibilidades de aprimorar o 

trabalho. E10 

Assistência 
Médica Insuficiente 

1. Um absurdo não ter assistência medica de 

qualidade numa escola de saúde para os 

funcionários. Isto é muito falho.E3 

2. Absurdo o servidor ter que pagar se aqui é uma 

instituição de saúde, com profissionais do mais alto 

nível.E Ah! Quanto ao acesso a assistência médica 

eu não vou nem comentar porque é vergonhoso. ... 

não conseguimos até hoje um atendimento no 

NASF de qualidade. E6 

3. Quanto ao atendimento no Pronto Atendimento - 

PA (para quem tem convênio) é só algo para inglês 

ver né? Então, quem tem condições de pagar o 

convenio particular e não utilizar as estruturas do 

Hospital São Paulo, está melhor servido.E6 

4. Muito complicado aqui dentro o acesso...Poxa 

trabalhamos numa área de saúde e até para os 
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funcionários, muitas vezes se torna mais 

complicado...E7 

5. Nossa...é horrivel – NASF. (Núcleo de Assistência 

ao Funcionário). Quem pode pagar fora...tem outro 

tratamento. E9 

6. ...é uma vergonha...então pago convenio fora. E10 

 

Condicionada 
a contatos 

1. É bem verdade que o que nos salva são os 

profissionais que conhecemos no decorrer da vida 

e eles nos ajudam “de favor”. E7 

2. Eu não tenho convênio, mas todas as vezes que 

precisei consegui ser atendido informalmente, por 

profissionais conhecidos meus. E8 

 

 

Satisfatória 

1. Todas as vezes que eu precisei, sempre fui 

devidamente atendida. Considero um ponto 

positivo e não negativo E4 

Doenças 
devido ao 
trabalho 

- 1. Eu engordo, minha pressão sobe, fico com dores 

de cabeça...Estou obesa e hipertensa...rs. preciso 

me cuidar. E5 

2. Lá na divisão é um serviço muito braçal. (pintor, 

eletricista, marceneiro, chaveiro, jardineiro,) 

pessoas que realizam um trabalho repetitivo, que 

exige uma boa condição física. Por 

exemplo...Muitos têm problemas de coluna, joelho, 

respiratório e se afastam por isso. Muitos mesmo! 

Chegam até entrar na caixa por muito tempo. Cadê 

um programa de prevenção.?  E9 

3. Vejo meus colegas quando entraram aqui, como 

eu, novos e hoje possuem uma faixa etária como a 

minha..., adquiriram alguma lesão importante e 

tiveram que recorrer a fisioterapia, acupuntura, 

ginástica e ainda tiveram que se afastar num 

determinado período. Quem perde? Não é 

somente a instituição, o servidor também perde 

porque com isso ele vai diminuindo sua qualidade 

de trabalho. E6 

Falta por 
motivo de 
doença 

- 1. eu conheço poucas pessoas...mas até na 

administração conheço casos de pessoas com 

problemas de saúde que tiveram que se afastar 

por longo tempo e ainda não retornaram.E3 

2. Tb aqui a cor está verde e colocaram como ponto 

positivo: Sempre tenho a sensação de que nas 

divisões administrativas as pessoas faltam mesmo 

por necessidade. Geralmente é um serviço que 

não atende o público, porém com uma alta 

reponsabilidade administrativa. É um público 

diferente mesmo, mas que está sempre envolvido 

com o estresse, em função da responsabilidade 

que ele tem e a cobrança que há sobre ele.E8 
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Espírito de 
camaradagem 

- 1. Ainda existe sim. As pessoas se gostam, o grupo 

dos mais antigos se gosta muito e é unido. E5 

2. Tem colegas muito solidários...E10 

 

Conhecimento e Participação em Programas Institucionais para QVT 

RESPOSTA Número de 
Entrevistados 

UR 

NÃO 

4 1. ...especificamente no dia a dia 

não há programas para isto. A 

não ser que exista e não são 

bem divulgados. E1 

2. Não E4 

3. Nunca ouvi falar E7 

4. Não sei E9 

SIM 

5 1. Sim. TAI-CHI; educação física, 

coral, curso de informática, curso 

de inglês e outras atividades no 

Clube-Escola.E3 

2. Um dia eu vi que voltou a dança, 

mas acho que o RH divulgaria se 

tivesse.E5 

3. Na Atlética e sei que no Clube-

Escola tem E6 

4. No Clube-Escola acho que tem 

futebol E8 

5. Tem na Atlética, no Clube-Escola 

E10 

Não respondeu 1 - 

 

 

Participação em atividades para QVT 

(Nenhum entrevistado refere participar) 

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

“participa como filho de futebol de salão em quadra 
no bairro” – E9 

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

 

Capacitação e QVT 

Categorias Sub-Categorias UR 

Finalidade da 
Capacitação 

Atender á 
necessidade 
institucional 

1. A universidade fornecer capacitação para áreas 

que ela necessita; E1 

2. A instituição precisa treinar o seu colaborador 

para ele atingir as metas mínimas internas – E3 

3. Há cursos que a Universidade necessita E10 

4. Uma produtividade maior para a instituição – E4 

5. Mas tb há um outro lado que é a necessidade da 

instituição. E ela precisa deixar bem claro isto. E6 

6. Os colaboradores precisam ser capacitados para 

tb atenderem às necessidades da alto gestão. E6 

7. ...O interesse da instituição em primeiro lugar – 

E8 

8. Há cursos que a Universidade precisa capacitar o 

seu funcionário. Ex.: lei, a 8666 do serviço 

público, as licitações E10 

9. Gostaria de saber quais os cursos que a 

administração considera importantes – E6 

Aprimorar os 
processos de 

trabalho 

1. ...  Não é simplesmente oferecer cursos por aí, 

mas ver a necessidade dos cursos para manter a 

qualidade do seu pessoal. E6 

2. Eu acho que o servidor primeiramente precisa ser 

capacitado para exercer com qualidade o papel 

na área para a qual ele foi contratado E8 

3. É importante que no geral as pessoas estejam 

sempre atualizadas e dominem as regras para 

poder aplica-las e não incorrer em erros. E7 

4. O servidor não deve buscar somente a 

progressão, mas algo que facilite a execução de 

uma atividade mais satisfatória. E1 

5. Vai refletir no resultado do trabalho; um trabalho 

mais eficiente, sem erros – E4 

6. Pela falta de capacitação/ treinamento das 

pessoas, faço muitas vezes retrabalho E5 

Mecanismo de 
progressão na 

carreira 

1. No serviço público muitas vezes o servidor se 

acomoda e não se preocupa em se reciclar. 

Tanto é verdade que o governo acabou dando 

um incentivo financeiro e incluiu no plano de 

carreira do servidor  E6 

2. Quem estuda ganha mais e se aposenta melhor.. 

E6 
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3. Alguns fazem para subir na carreira. E10 

4. O desejo dele realizar um curso que vá 

proporcionar um crescimento intelectual e até 

mesmo financeiro (previsto no plano de carreira, 

como por exemplo, um mestrado, uma 

especialização) E8 

Dispositivo para a 
satisfação no 

trabalho 

1. Uma ferramenta de motivação do servidor E5 

2. Uma boa ferramenta para a qualidade de vida no 

trabalho E1 

3. Pra mim a capacitação é um mecanismo ou uma 

ferramenta de motivação do servidor. E6 

4. Não é apenas para progressão, mas...para algo 

que possa ser atribuído à sua pessoa. E1 

5. Tem pessoas capacitadas, mas não 

desenvolvem por falta de incentivo... E9 

6. Aumento da autoestima do funcionário – E4 

7. A capacitação e treinamento é uma arma 

poderosa contra a desmotivação, desde que, se 

criem mecanismos de valorização e 

reconhecimento daquele servidor na execução de 

suas tarefas – E8 

Importante para o 
colaborador e a 

instituição 

1. Deve ser usada tanto pela instituição como pelo 

servidor. É preciso harmonia de ambos os lados; 

E3 

2. É uma troca entre o colaborador e a instituição – 

E3 

Desafios 

Necessidade de 
Avaliar 

1. Cada divisão tem uma necessidade de capacitar 

o seu pessoal! Estão sendo ouvidas? Esses 

cursos estão acontecendo? E8 

2. Será que estão sendo bem avaliados esses 

cursos? E8 

3. Existe uma avaliação dos cursos que foram 

dados em todos esses anos? Qual foi o resultado 

– E9 

Compatibilidade 
com o exercício da 

função 

1. Fui coordenadora de módulo na capacitação, 

mas o gestor muitas vezes não libera o servidor 

para fazer. Hoje os cursos a distância facilitam 

muito a vida do servidor e não precisa do aval da 

chefia para poder fazer.  E3 

2. Há uma demanda. O setor de treinamento se 

preocupa, mas as vezes o horário é complicado e 

a chefia não libera. Então é preciso ter um jogo 

de cintura para as coisas darem certo. E4 

3. Que todos os componentes de uma divisão 

tenham acesso à capacitação/treinamento;  E6 

Necessidade de 
ampliar áreas de 

oferta 

1. Acho que a Unifesp deveria capacitar os 

servidores dessa divisão no direito administrativo. 

Nem os gestores sabem das implicações de um 

não cumprimento de contrato. A capacitação é 

para todos, inclusive para gestores. E5 

2. O treinamento e capacitação aqui ele é complexo 

porque tem que atingir vários setores e 
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profissionais. Então dentro da área de 

administração a gente tem aí, desde biólogos a 

contador, administrador...Há um leque muito 

grande de pessoas que tem que receber a 

capacitação. E2 

3. As vezes o servidor está precisando realizar um 

curso muito importante na sua área de atuação e 

não há investimento da instituição – E8 

4. As vezes o pessoal lá precisa fazer um curso que 

não está dentro da grade curricular da comissão 

de capacitação. Quando está é um inferno para 

encontrar recursos – E10 

5. Quanto a esta área observo na instituição que há 

inúmeros cursos oferecidos, mas muitas vezes os 

mesmos. E8 

6. Os cursos que tem são deficitários. E2 

Sugestões 

Levantar áreas de 
interesse 

1. Quais os cursos que a instituição gostaria que 

fossem oferecidos? E6 O colaborador de cada 

divisão precisa ser ouvido. 

2. Os servidores foram ouvidos, mas quais os 

cursos mais solicitados? E5 

3. O colaborador pode sugerir o que ele gostaria de 

aprender – E3 

4. Ser oferecida de forma diferente: de acordo com 

a necessidade de cada divisão; E2 

Formação de 
Multiplicadores 

1. Capacitar com o intuito de multiplicar o 

conhecimento, formar grupos multiplicadores que 

não só transmitam, mas que pensem em produzir 

algo internamente que beneficie os próprios 

colegas. ..para que amanhã sejam 

multiplicadores desse conhecimento – E8 

2. Levantar os talentos, o que eu e o meu colega 

realiza de forma excelente, para que possa 

repartir com os demais colegas o seu potencial e 

divulgar entre os colaboradores esses talentos – 

E7 

Incluir temas fora 
da área de trabalho 

1. ...que o funcionário pudesse fazer não apenas 

esses cursos maçantes oferecidos: excel básico, 

mas por exemplo, outros tipos de cursos que 

envolvam a auto-estima da pessoa. Há pessoal 

muito capacitado aqui na instituição que exerce 

esse tipo de trabalho. E9 

2. É preciso que se apresente algo novo para 

renovar a auto-estima dos funcionários – E3 

3. Os cursos não precisam ser sempre técnicos, 

mas incluir outros tipos de aprendizado – E5 

Identificar 
experiências 

1. Chamar pessoas de outras instituições para 

palestrar sobre temas pertinentes de acordo com 

a área especifica: ex.: financeira; contratos;  E2 

2. Trocar experiências com outras instituições que 

estejam à frente (mais aprimoradas) com suas 

experiências administrativas; E2 
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Cursos 
Interessantes 

1. Que os funcionários pudessem realizar cursos 

mais expressivos – E9 

2. Que os cursos sejam relevantes para a área que 

ele atua na instituição 

3. Cursos que vão proporcionar um crescimento 

intelectual e até mesmo financeiro para o servidor 

(um mestrado, uma especialização) – E8 

4. Os cursos precisam ser dinâmicos e atuais – E9 

 

Sugestões para a melhoria da QVT 

Categorias UR 

Processos para QVT 

1. ...buscando profissionais do 4 domínios na 

instituição, tenho certeza de que eles podem, 

conhecem as melhores práticas, basta uma 

forcinha pra implementação, pra criar um 

programa  especificamente a servidores (porque 

os servidores tem uma característica diferente 

do CLT.E1 

2. Conscientiza-los (a gestão) em relação a QVT, a 

sua importância Pra todos .E3 

3. Ter um grupo responsável pela Qualidade de 

vida dos colaboradores do campus são Paulo 

junto à gestão e criar uma capacitação de alto 

nivelE4 

4. Desenvolver um projeto voltado para a 

qualidade de vida dos colaboradores do campus 

São Paulo, preocupados em integrar mais a 

administração com a gestão.E9 

5. que se crie um espaço “zen” em pról do 

colaborador da administração, tipo: sala de 

descanso, sala de bate-papo...E6 

6. Promover em primeiro lugar uma integração com 

o próprio grupo da administração. Tornar o grupo 

mais conhecido entre ele mesmo.E7 

7. Poderia ter um jornal informando sobre as 

atividades do mês. E7 

Atenção á saúde dos servidores 

1. Em primeiro lugar melhorando as condições de 

trabalho, investindo em móveis adequados, 

ambiente adequado: salas com janelas, 

ventilação adequada, equipamentos 

tecnológicos e investimento na saúde do 

servidor: atividades como ginástica laboral, 

prevenindo doençasE8 

2. Ginastica laboral, levantamento das condições 

de trabalho seria muito importante, por exemplo 

na manutenção. E9 

3. Apoio psicológico :E9 
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Outras 

1. 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 pra todos. E2 

2. Aqui deveria ter um curso voltado para as 

pessoas. Atendimento ao cliente. Quem é o meu 

cliente/(Pesquisadores, o Diretor da EPM, o 

Diretor da EPE, a Reitora, As pró-Reitorias...)Um 

trabalho voltado para recursos humanos.Fiz um 

curso: COMO LIDAR COM PESSOAS DIFíCEIS. 

Voltado para a área de recursos humanos. 

Acalma as pessoas.E5  

3. IntegraçãoE9 

4. Olha...não é so o financeiro, mesmo pq grande 

parte não está nas mãos dos gestores, mas a 

valorização do trabalho está...Não consigo 

concluir, porque é uma avalanche de coisas. 

...Difícil o seu trabalho!!! E10 
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APÊNDICE 6 – TCLE para o questionário 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO - PERCEPÇÃO DE SERVIDORES 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DO CAMPUS SÃO PAULO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – Unifesp 

 

Concordância na participação 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação 

voluntária neste estudo, cujo objetivo é identificar e analisar os níveis de 

Qualidade de Vida no Trabalho – QVT segundo a percepção dos servidores 

técnico-administrativos da administração do Campus São Paulo. Para isto você 

deverá analisar o questionário anexo a este termo e, caso concorde em participar 

desta pesquisa, manifestar a sua concordância por meio da assinatura deste 

termo de consentimento e responder ao questionário por escrito. O procedimento 

deverá ter a duração de 40 minutos. 

Não deverá haver nenhum desconforto com este procedimento. Não 

haverá recompensa direta pela participação. Os dados desta pesquisa podem, 

no futuro, contribuir para a compreensão das condições de trabalho dos 

servidores. A qualquer momento, em caso de esclarecimentos ou dúvidas posso 

procurar informação com a pesquisadora Márcia Grijol de Oliveira, Profissão: 

Administradora, no endereço: R. Botucatu, 740 – 5º andar – São Paulo-SP ou 

por email: marcia_grijol@hotmail.com.br e pelo telefone: (11) 993954733. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 

572. 1º andar. Cj. 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: 

cepUnifesp@Unifesp.br Você pode deixar de participar do estudo a qualquer 

momento que desejar. Será garantido o anonimato das informações fornecidas. 

É seu direito ter acesso aos seus dados. Não há despesas com a participação 

nesta pesquisa.  

 

mailto:marcia_grijol@hotmail.com.br
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Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações 

que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Qualidade de Vida 

no Trabalho na perspectiva dos servidores técnico-administrativos do 

campus São Paulo da Universidade Federal de São Paulo –Unifesp”. Este 

termo deverá ser assinado em (02) duas vias, permanecendo uma com a 

pesquisadora e outra com o participante da pesquisa.  

 

Eu,_____________________________________________________________

_________, RG___________________________ discuti com  Márcia Grijol de 

Oliveira sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para 

mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, 

seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é 

isenta de despesas e que tenho garantia do acesso quando necessário. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido. 

 

______________________________________________       __ / ____ / ____ 

Assinatura do participante                              Data 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste colaborador para a participação neste estudo. 

___________________________________________          ____ / ____ / ____ 

Pesquisadora: Márcia Grijol de Oliveira      Data 

                                                           

  



A p ê n d i c e s  

 

APÊNDICE 7 – TCLE para a entrevista 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO - PERCEPÇÃO DE SERVIDORES 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DO CAMPUS SÃO PAULO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – Unifesp 

Concordância quanto a ser entrevistado 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação 

voluntária neste estudo, cujo objetivo é identificar e analisar os níveis de 

Qualidade de Vida no Trabalho – QVT segundo a percepção dos servidores 

técnico-administrativos da administração do Campus São Paulo. Em uma 

primeira fase, você respondeu a um questionário, que foi analisado e que 

possibilitou a elaboração de um roteiro de entrevista que está anexo a este termo 

para a sua apreciação antes da assinatura do mesmo. O procedimento deverá 

durar cerca de uma (1) hora. 

Não deverá haver nenhum desconforto com este procedimento. Não 

haverá recompensa direta pela participação. Os dados desta pesquisa podem, 

no futuro, contribuir para a compreensão das condições de trabalho dos 

servidores. A qualquer momento, em caso de esclarecimentos ou dúvidas posso 

procurar informação com a pesquisadora Márcia Grijol de Oliveira, Profissão: 

Administradora, no endereço: R. Botucatu, 740 – 5º andar – São Paulo-SP ou 

por email: marcia_grijol@hotmail.com.br e pelo telefone: (11) 993954733. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 

572. 1º andar. Cj. 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: 

cepUnifesp@Unifesp.br Você pode deixar de participar do estudo a qualquer 

momento que desejar. Será garantido o anonimato das informações fornecidas. 

É seu direito ter acesso aos seus dados. Não há despesas com a participação 

nesta pesquisa.  

 

mailto:marcia_grijol@hotmail.com.br
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Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações 

que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Qualidade de Vida 

no Trabalho na perspectiva dos servidores técnico-administrativos do 

campus São Paulo da Universidade Federal de São Paulo – Unifesp”. Este 

termo deverá ser assinado em (02) duas vias, permanecendo uma com a 

pesquisadora e outra com o participante da pesquisa. 

  

Eu,_____________________________________________________________

_________, RG___________________________ discuti com  Márcia Grijol de 

Oliveira sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para 

mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, 

seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é 

isenta de despesas e que tenho garantia do acesso quando necessário. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido. 

 

______________________________________________     ___ / ____ / ____ 

Assinatura do participante                              Data 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste colaborador para a participação neste estudo. 

___________________________________________        ____ / ____ / ____ 

Pesquisadora: Márcia Grijol de Oliveira                Data 
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APÊNDICE 8 – TCLE para registro por gravação 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO - PERCEPÇÃO DE SERVIDORES 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DO CAMPUS SÃO PAULO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO –UNIFESP 

Concordância para que seja gravada a entrevista 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação 

voluntária neste estudo, cujo objetivo é identificar e analisar os níveis de 

Qualidade de Vida no Trabalho – QVT segundo a percepção dos servidores 

técnico-administrativos da administração do Campus São Paulo. Solicitamos a 

sua autorização para a gravação em áudio da entrevista autorizada previamente. 

Não deverá haver nenhum desconforto com este procedimento. Não 

haverá recompensa direta pela participação. Os dados desta pesquisa podem, 

no futuro, contribuir para a compreensão das condições de trabalho dos 

servidores. A qualquer momento, em caso de esclarecimentos ou dúvidas posso 

procurar informação com a pesquisadora Márcia Grijol de Oliveira, Profissão: 

Administradora, no endereço: R. Botucatu, 740 – 5º andar – São Paulo-SP ou 

por email: marcia_grijol@hotmail.com.br e pelo telefone: (11) 993954733. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 

572. 1º andar. Cj. 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: 

cepUnifesp@Unifesp.br Você pode deixar de participar do estudo a qualquer 

momento que desejar. Será garantido o anonimato das informações fornecidas. 

É seu direito ter acesso aos seus dados. Não há despesas com a participação 

nesta pesquisa.  

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações 

que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Qualidade de Vida 

no Trabalho - percepção de servidores técnico-administrativos do campus 

São Paulo da Universidade Federal de São Paulo – Unifesp”. Este termo 
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deverá ser assinado em (02) duas vias, permanecendo uma com a pesquisadora 

e outra com o participante da pesquisa. 

Eu,_____________________________________________________________

_________, RG___________________________ discuti com Márcia Grijol de 

Oliveira sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para 

mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, 

seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é 

isenta de despesas e que tenho garantia do acesso quando necessário. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido. 

Assim, autorizo a gravação em áudio da entrevista de coleta de dados da 

presente pesquisa. 

 

______________________________________________  ____ / ____ / ____ 

Assinatura do participante           Data 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste colaborador para a participação neste estudo. 

___________________________________________          ____ / ____ / ____ 

Pesquisadora: Márcia Grijol de Oliveira                                                         Data 

 


