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RESUMO 

Este trabalho, cujo tema é “Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho nas relações 
de trabalho das pessoas com deficiência nas organizações’”, tem por objetivo 
identificar possíveis relações de influência entre a Qualidade de Vida no Trabalho e 
o desempenho de colaboradores com deficiência. É importante perceber as pessoas 
como as principais responsáveis pelo sucesso do negócio, pois representam um dos 
maiores patrimônios dentro de uma organização. Esse patrimônio é constituído por 
talentos que, para garantir o sucesso organizacional, algumas vezes, apenas precisa 
de oportunidade ou incentivo, que podem, ou não, ser de ordem organizacional ou 
estrutural. Pretende-se, com a identificação dessas relações, entender como a 
prática deste conceito pode melhorar o desempenho de todos os colaboradores 
dentro da organização; se essa prática torna o cenário organizacional em um 
ambiente onde as relações humanas melhoram e potencializam os resultados 
almejados por seus gestores. Procura colocar em prática metodologias que, de certa 
forma, são indispensáveis para que uma organização seja sustentável. Serão 
relatadas algumas técnicas, estratégias e planos que, se aplicados em uma 
organização, podem auxiliá-la a ser bem-sucedida. Um planejamento adequado é 
fator essencial e determinante para que a execução seja adequada e satisfatória. É 
papel das organizações cuidarem das adaptações necessárias para suprir as 
necessidades de desenvolvimento organizacional de seus colaboradores, 
independentemente de serem ou não deficientes. Apresentará, inclusive, as 
dificuldades enfrentadas durante todo o processo produtivo, apontando as melhorias 
necessárias para o alcance da meta proposta. 
 

 

Palavras-chave: Qualidade de Vida; Administração; Deficiência; Relações 

Humanas; Gestão de Pessoas. 

  



 
 

 
 

OLIVEIRA, J. A. D. G. Management of Quality of Life at Work in the work 

relations of people with disabilities in organizations. [Graduation Course in 

Management]. Federal Institute of São Paulo. São Roque, 2018. 

 

ABSTRACT 

This work, whose theme is "Management of Quality of Life at Work in the work 
relations of people with disabilities in organizations," aims to identify possible 
relations of influence between Quality of Life at Work and the performance of 
employees with disabilities. It is important to perceive people as primarily responsible 
for the success of the business, as they represent one of the largest assets within an 
organization. This heritage is made up of talents that, to guarantee organizational 
success, sometimes only need opportunity or incentive, which may or may not be 
organizational or structural. It is intended, with the identification of these 
relationships, to understand how the practice of this concept can improve the 
performance of all employees within the organization; if this practice makes the 
organizational scenario in an environment where human relations improve and 
enhance the results sought by its managers. It seeks to put into practice 
methodologies that, to a certain extent, are indispensable for an organization to be 
sustainable. Some techniques, strategies, and plans will be reported that, if applied in 
an organization, can help you succeed. Adequate planning is an essential and 
determining factor for proper and satisfactory implementation. It is the role of 
organizations to take care of adaptations necessary to meet the organizational 
development needs of their employees, regardless of whether they are disabled. It 
will also present the difficulties faced during the entire production process, pointing 
out the improvements necessary to achieve the proposed goal. 
 
 

Keywords: Quality of Life; Administration; Disability; Human Relations; People 

Management. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho (GQVT) tem sido um assunto 

presente nas reflexões no cenário organizacional atual. A compreensão sobre sua 

contribuição no cotidiano das organizações tem chamado a atenção principalmente, 

porém não exclusivamente, daqueles que intencionam dedicar seus esforços para 

áreas relacionadas com Recursos Humanos. A prática da GQVT, segundo alguns 

autores, proporciona uma gestão mais assertiva com resultados positivos para a 

organização como um todo (GUTIERREZ, 2011). 

De acordo com autores, como Limongi-França (2004, 2014), Fischer (2009) e 

Chiavenato (2010), a Qualidade de Vida no Trabalho é a percepção relacionada ao 

bem-estar do indivíduo, considerando suas necessidades e aspirações, além do 

ambiente social e econômico em que está inserido, assim como suas expectativas 

de vida dentro e fora da organização, humanizando o trabalho e a responsabilidade 

social das empresas.  

Infelizmente, o que se observa, muitas vezes, é a utilização indevida do termo 

em situações que pouco, ou nada, envolvem realmente o bem-estar dos indivíduos 

da organização (SANTANA, 2014). 

Outro ponto recorrente nas reflexões no ambiente organizacional é o conceito 

de diversidade. Para implantar a diversidade dentro das organizações, é necessário 

dedicação e comprometimento por parte de todos os envolvidos. Uma maneira de 

garantir essa diversidade seria, por exemplo, a inserção de pessoas com deficiência 

no quadro de colaboradores. No entanto, muitas organizações se mostram 

resistentes diante dessa alternativa, seja por falta de conhecimento, seja por 

preconceito, levando-as, muitas vezes, a acreditar que essa ação atrapalharia o 

desenvolvimento da organização (VENTURA, 2017). 

Na esfera corporativa é importante compreender a relevância da ética e do 

respeito trazidos pela diversidade em seu cerne. Não se trata apenas de respeito ou 

de ética, mas também de resultados de negócio, de maior rentabilidade ao acionista 

(SAMPAIO, 2015). 

Segundo Borin (2015), no Brasil, poucas empresas inserem a diversidade na 

pauta de sua agenda estratégica. Um estudo com 170 empresas, realizado pelo Hay 

Group no Brasil, identificou que apenas 5% procuram saber como seus funcionários 

percebem o ambiente de diversidade no dia a dia de trabalho. Quando se observa 
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países com economias mais maduras, como Estados Unidos e países da Europa, 

esse número salta para 20%”. 

“De que maneira a GQVT auxilia a inclusão de deficientes?” 

A questão principal para este trabalho é entender se há relação entre GQVT e 

a inclusão de deficientes, e descobrir se essa interação pode proporcionar 

benefícios para as organizações e seus colaboradores. Foi possível identificar um 

problema relacionado a essa questão: 

De que maneira a GQVT pode atuar como ferramenta positiva dentro das 

organizações diante da lei de contratação de Deficientes nas Empresas (Lei 

8.213/91). Essa obrigatoriedade interfere na percepção e no comportamento das 

organizações? 

 Identificar a Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho e sua articulação com 

a Inclusão de Pessoas com Deficiência será um grande desafio. Espera-se, dessa 

articulação, a melhoria de desempenho dos colaboradores de uma organização e 

uma efetiva socialização de todos, o que, provavelmente, facilita o processo e 

maximiza o potencial produtivo e a sinergia da organização de forma sistêmica. E 

tudo isso, desencadeando resultados positivos e maior comprometimento da força 

de trabalho. 

Encontrar o equilíbrio na relação do bem-estar com a satisfação, além de 

reduzir o preconceito, é capaz de maximizar a produtividade, trazendo resultados 

positivos para a organização, podendo, inclusive, elevar o negócio a níveis mais 

satisfatórios em um mercado competitivo. 

É importante entender que, para realizar uma gestão assertiva, é necessário 

possuir diferentes habilidades, competências e demonstrar atitudes positivas. Além 

de entender a necessidade de cada departamento e o perfil dos colaboradores da 

empresa. A visão holística auxilia e permite a compreensão da organização como 

um organismo, ou seja, facilita na compreensão de que essas organizações sofrem 

e influenciam diretamente o meio onde estão inseridas (GUTIERREZ, 2011). 

Buscar maneiras efetivas de melhorar a produtividade de todos os 

colaboradores é o papel do Administrador. Pode-se, inclusive, dizer que um dos 

mais relevantes papéis do gestor de RH é melhorar a produtividade, ao passo que, 

se espera, aumenta a qualidade de vida de seus colaboradores (NUNES, 2013). 
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A identificação de medidas, que podem ser adotadas para melhorar as 

condições de trabalho, tende a ser favorável para a organização como um todo. 

Essas medidas podem se tornar lucrativas para a empresa e saudáveis para seus 

colaboradores (VENTURA, 2017). 

Portanto, a GQVT pode ser aplicada como modelo de gestão para 

proporcionar qualidade de vida aos integrantes da organização, facilitando a 

inclusão de pessoas com deficiência, favorecendo a diversidade em sua essência, e 

alavancando a competitividade do negócio (BORIN, 2015). 

Um dos desafios que uma organização enfrenta é promover a inclusão de 

pessoas com deficiência em sua equipe. A Lei 8.213/91, que prevê a obrigação de 

cumprimento de cotas, gerou certo desconforto para muitas organizações e muitos 

gestores, pois a maioria das empresas não está preparada para esta exigência legal. 

Obrigação esta que acabou gerando uma nova demanda, uma vez que a 

responsabilidade social passou a exercer importante papel nessa relação 

(OLIVEIRA, 2009). 

Considerando a lei de inclusão de pessoas com deficiência (PCD’s), é ainda 

mais importante para o profissional de Administração compreender de que forma 

isso pode impactar na organização e o seu modo de gerir a equipe. 

Para desenvolver a pesquisa foram analisadas algumas questões que 

pudessem explicar o comportamento das organizações em relação a 

simultaneidade, ou ausência, das ações de GQVT e inclusão: 

1) As organizações não possuem o entendimento de que a inclusão de pessoas com 

deficiência e a implantação da GQVT, apesar de gerarem custos, podem trazer 

diferentes retornos, inclusive o financeiro. 

2) Falta compreensão, por parte das organizações, sobre os benefícios que a GQVT 

pode trazer para o negócio e para as pessoas, mesmo sendo necessários 

investimentos para sua implantação. 

3) Os gestores das organizações não recebem, da área de Recursos Humanos, 

esclarecimentos seguros que comprovem as conquistas tanto da inclusão quanto da 

implantação da GQVT, possibilitando a maximização dos lucros e impactando 

financeira e positivamente, toda a organização.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. CONCEITOS 

 

2.1.1. Fatores Críticos da GQVT 

 

2.1.1.1. Conceito de QVT 

 

De forma precisa e prática, Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) é o grau de 

satisfação que um colaborador tem com as funções exercidas e com o local em que 

trabalha. Essa satisfação está diretamente ligada aos bons resultados que a 

empresa obtém ou obterá em um futuro próximo. Tem como base conceitos de 

qualidade, produção, comunicação e estratégia de negócios e implica 

conhecimentos sobre as pessoas, o conceito de trabalho, a educação corporativa, 

novas tecnologias e o mercado (SANTOS, 2016). 

Segundo Limongi-França (2004), a QVT é uma noção criada com o tempo, 

que tem sido relacionada e aproximada ao grau de satisfação e bem-estar 

encontrado tanto no trabalho como na vida familiar, amorosa e social. Ela pressupõe 

a capacidade de efetuar uma síntese cultural de todos os elementos que 

determinada sociedade considera como seu padrão de conforto e bem-estar. 

Prestes Rosa (alto executivo de Recursos Humanos da Ticket Grupo de 

Serviços) descreve que,  

 

“Qualidade de Vida é a busca contínua da melhoria dos processos de 

trabalho, os quais precisam ser construídos não só para incorporar as novas 

tecnologias como para aproveitar o potencial humano, individual e em equipe. No 

contexto empresarial ela se insere na qualidade organizacional, no repensar contínuo 

da Empresa” (Gazeta Mercantil, 21 dez. 1998). 

 

Segundo Fernandes e Gutierrez (1998), citado por Miranda (2017, p. 14), 

Qualidade de Vida no Trabalho é a melhoria da saúde por meio de novas formas de 

organizar o trabalho. 

 

“Toda pessoa é um complexo biopsicossocial, isto é, com potencialidades 

biológicas, psicológicas e sociais que respondem simultaneamente às condições de 

vida. (...) Esse conceito advém da medicina psicossomática, e Lipowski é seu 

precursor. Nessa visão, a pessoa prevalece como ente biopsicossocial, e os fatores 
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psicossociais são fundamentais para a explicação da saúde e da doença da 

sociedade moderna” (LIMONGI-FRANÇA, 2002, p. 28). 

 

Para Chiavenato (2010) a QVT assimila duas posições antagônicas: de um 

lado, a reivindicação dos colaboradores quanto ao bem-estar e satisfação no 

trabalho e, de outro, o interesse das organizações quanto aos seus efeitos 

potencializadores sobre a produtividade e a qualidade. Ainda segundo o autor, a 

QVT é um constructo complexo que envolve uma constelação de fatores, como: 

 A satisfação com o trabalho executado. 

 As possibilidades de futuro na organização. 

 O reconhecimento pelos resultados alcançados. 

 O salário percebido. 

 Os benefícios auferidos. 

 O relacionamento humano dentro da equipe e da organização. 

 O ambiente psicológico e físico de trabalho. 

 A liberdade de atuar e responsabilidade de tomar decisões. 

 As possibilidades de estar engajado e de participar ativamente. 

 

2.1.1.1.1. Produtividade 

 

De acordo com Limongi-França (2014), a lógica utilizada no Taylorismo traz a 

produtividade como a divisão de tarefas e especialização do trabalho, aumentando o 

índice de produção, reduzindo os custos e os preços finais de produtos e serviços, 

tornando-os mais acessíveis. Surge, então, a percepção de que produtividade está 

relacionada à produção em larga escala, potencializando o poder de compra do 

consumidor e estabelecendo, ainda, a questão da padronização e divisão do 

trabalho, gerando maior competitividade às empresas. Por esta razão, fatores, como 

tecnologia e habilidades no desenvolvimento das tarefas, passaram a ser 

considerados pontos críticos para vantagem competitiva. 

Quando associadas às teorias clássica e contemporânea, Limongi-França 

(2014) apresenta outra definição para produtividade, sendo o “aumento de produto 

derivado e a melhor alocação de recursos que são postos em produção pelo 

trabalhador”. Logo, para o colaborador é necessário que indicadores de 
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produtividade sejam construídos de forma clara e possibilite sua interpretação 

correta, potencializando sua eficiência. 

A produtividade assume novas particularidades com o reconhecimento de 

conceitos como eficiência e eficácia do trabalho. Segundo Chiavenato (1994), a 

eficiência é uma medida da utilização dos recursos em um processo, enquanto a 

eficácia é uma medida do alcance dos resultados. 

De acordo com Limongi-França (2014) um ambiente competitivo, altamente 

tecnológico ou aqueles com exigências de altos níveis de produtividade requer 

prioridade para construir um ambiente com bem estar, considerando as dimensões 

Biológicas Psicológicas Sociais e Organizacionais (BPSO) do indivíduo. Desta 

maneira, pode-se dizer que a produtividade nada mais é do que o resultado obtido 

da produção pela quantidade de meios de produção utilizados. 

A produtividade não deve ser apenas associada aos processos de produção 

mas sim permitir uma visão mais global das atividades e as relações associadas. 

Relacionar sempre às condições físicas, psicológicas ou ambientais dos 

colaboradores no local de trabalho. Para Limongi-França (2014, p.45), a “melhoria 

do trabalho significa motivação, dignidade e grande participação no desenho e no 

desempenho do processo de trabalho da organização”.  

A produtividade é elemento atual no trabalho e essencial aos negócios, se 

transformando em um fator crítico para a Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho. 

Na perspectiva biopsicossocial, há necessidade de envolvimento do colaborador no 

planejamento e na busca pela produtividade, promovendo assim sua percepção de 

pertencimento ao processo como um todo, garantindo a significação dos indicadores 

aos colaboradores e bem-estar aos mesmos. 

 

2.1.1.1.2. Legitimidade 

 

Limongi-França (2014, p. 53) descreve legitimidade como “condição do que 

se legitimou, qualidade do que tem razão de ser na justiça, ou que está em harmonia 

com os princípios justos, racionais ou legais, boa lógica, coerência ou racionalidade”. 

Assim como a legalidade, a legitimidade garante o desenvolvimento livre da 

personalidade humana, visando a expansão do direito de escolhas básicas para a 

vida humana. 
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Saldanha (1977, p. 414 - citado por Limongi-França, 2014) define a 

legitimidade como 

 

“dar um fundamento a uma pretensão, uma opinião, uma relação. Seu sentido 

se acha frequentemente preso a um dado formal. Pode, por exemplo, estar ligada ao 

da legalidade ou algo equivalente. Mas em princípio a exigência de legitimidade vai 

além, e aponta para um nível mais profundo. Assim, o ‘legítimo’ pode ser o 

‘verdadeiro’, o ‘genuíno’, o ‘originário’, aludindo a uma qualificação específica que 

abrange um plano normativo, mas o ultrapassa”. 

 

Para Limongi-França (2014) existe necessidade de considerar o que está 

além do apresentado na legislação ou nas normas estabelecidas pela organização.  

 

2.1.1.1.3. Perfil do Gestor 

 

Quanto ao perfil do gestor Limongi-França (2014) enfatiza a importância do 

conhecimento em Administração para o desempenho de QVT, onde algumas 

competências gerenciais são essenciais e devem ser desenvolvidas e aprimoradas. 

Tais competências visam atender tanto os interesses interpessoais quanto os 

institucionais. Entre outras, podemos citar a comunicação interpessoal, a gestão de 

modelos inovadores, o alinhamento das estratégias apropriadas, a compreensão da 

integração do administrativo e da visão sistêmica.  

Para a autora, um ambiente competitivo contribui definitivamente para o 

desenvolvimento de características como inovação, cultura e presteza na realização 

de projetos e empreendimentos. 

 O gestor tem papel fundamental, funcionando como o principal propulsor das 

competências e dos valores das organizações. Sua atuação viabiliza uma GQVT 

mais efetiva e consistente com as necessidades das pessoas e da empresa 

(Limongi-França, 2014). 

 

2.1.1.1.4. Práticas e valores nas empresas 

 

 Segundo Limongi-França (2004) as demandas de qualidade de vida nas 

empresas podem apresentar dimensões socioeconômicas, organizacionais e de 

condições humanas no trabalho. Embora nem sempre com definição de critérios, 
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procedimentos metodológicos e metas de gerenciamento, é possível observar nas 

empresas vários tipos de esforços denominados como Qualidade de Vida no 

Trabalho. Nessas ações e programas podem ser realizados vários níveis de análise, 

entre eles os modelos de gestão, expressos na evolução das teorias de 

administração, as práticas organizacionais com resultados positivos dos pontos de 

vista empresarial e pessoal e os elementos que caracteriza a missão da QVT nas 

empresas. 

 Ainda de acordo com Limongi-França (2004, p. 74), baseado em novos 

modelos de gestão, com ideias inovadoras, ocorrem novas discussões sobre o papel 

do Administrador. Essas inovações visam propor formas diferentes de lidar com os 

resultados organizacionais. No entanto, dessas discussões devem surgir mudanças 

no comportamento e nas atitudes de cada indivíduo promovendo, assim, o 

surgimento de uma nova consciência social. 

 O sucesso de uma empresa reside mais em suas capacitações intelectuais e 

sistemas do que em seus ativos físicos. A capacidade de gerenciar o intelecto 

humano – e de convertê-lo em produto e serviço útil – está se tornando a habilidade 

executiva fundamental do momento (LIMONGI-FRANÇA, 2004). 

 

2.2. Contexto Histórico 

 

A QVT surgiu na Inglaterra por volta dos anos 50, mais precisamente pelas 

mãos de Eric Trist (cientista britânico, especialista no campo do desenvolvimento 

organizacional) que realizou, com o auxílio de seus colaboradores, um estudo para 

tentar compreender a relação existente entre indivíduo, trabalho e organização. Por 

meio desse estudo concluíram que a realização do indivíduo é um dos aspectos 

essenciais no trabalho. 

Na década de 60 o movimento da QVT foi estimulado pela conscientização da 

importância de melhores práticas de organização do trabalho com a finalidade de 

reduzir seus efeitos negativos na saúde e no bem-estar dos colaboradores. Porém 

foi somente na década seguinte, com a criação dos centros de estudos nos EUA 

(National Center for Produtivity and Quality of Working Life) que o assunto foi 

divulgado publicamente.  



    17 
 

 
 

No entanto, no final dos anos 70, perde sua força devido a problemas de 

ordem mundial, como por exemplo, a hiperinflação de 1974. Sendo retomada nos 

anos 80 com o advento das teorias japonesas sobre modelos de administração. 

Na década de 90 o estudo da QVT conquistou diversas áreas, envolvendo 

desde discursos acadêmicos e literaturas do comportamento organizacional até a 

mídia em geral.  

No Brasil, a QVT vem ocupando maiores espaços e sendo discutida mais 

frequentemente nas organizações, visando atender as necessidades psicossociais 

dos colaboradores, elevando seus níveis de satisfação.  

Walton (1975), citado por Limongi-França (2014), descreve o conjunto das 

principais contribuições da QVT conforme o Quadro 01: 

 

Quadro 1 - Principais contribuições da QVT. 

Principais contribuições da QVT 

1- Expansão de processos de 

qualidade e produtividade para o de 

qualidade pessoal; 

2- Política de gestão de pessoas - 

valorização e capacitação; 

3- Marketing - imagem corporativa e 

comunicação interna; 

4- Risco e desafio como fatores de 

motivação e comprometimento. 

Fonte: Adaptado de Limongi-França (2014). 

 

2.3. Ações de QVT 

 

Segundo Limongi-França (2014) ação ou programa de QVT são atividades 

sistemáticas e identificadas que visam o bem-estar pessoal e organizacional 

integrado à produtividade saudável. 

As ações ou programas de Qualidade de Vida no Trabalho têm como objetivo 

humanizar uma organização, possibilitando um maior grau de responsabilidade e de 

autonomia no trabalho, recebimento constante de retorno sobre desempenho, maior 

variedade e adequação de tarefas e ênfase no desenvolvimento pessoal de cada 

indivíduo. Estes programas compõem uma das formas mais eficazes de obter o 
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comprometimento das pessoas, uma vez que favorecem o envolvimento dos 

colaboradores nas decisões que influenciam suas áreas de trabalho na organização. 

Esses programas envolvem a resolução participativa dos problemas, 

reestruturação do trabalho, inovações do sistema de recompensas e melhoria do 

ambiente do trabalho. Costumam, muitas vezes, apresentar dificuldades para serem 

implantados. Como envolvem custos para a organização e têm como alvo principal 

os empregados e não a organização. Algumas vezes é difícil obter a aderência da 

alta administração. Esses programas, no entanto, são orientados, também, em 

direção à melhoria na eficácia organizacional, visto que requer a satisfação do 

indivíduo que se intensifica por meio da participação nas decisões e na melhoria das 

condições em que se desenvolvem seu trabalho. 

A seguir estão descritos os estágios dos Programas de QVT: 

 Viagem: iniciando a caminhada no assunto; 

 Praia: contemplando, observando o que está acontecendo; 

 Supermercado: inúmeras ações e programas sem gestão integrada; 

 Vitrine: agrupamento de ações com prioridades, destaques e segmentos; 

 Garçom: oferecendo e “entregando/servindo os programas”; 

 Gerente: tomando decisões em níveis estratégico, gerencial e operacional; 

 Auditor: avaliando e verificando as demandas, ferramentas, satisfação, 

custos, entre outros; 

 Especialista: atuando com foco específico (âncoras); 

 Consultor: fazendo diagnóstico e/ou mudança organizacional; 

 Multiplicador da marca: da ação, programa ou valores para fora da empresa; 

 Novas fronteiras: com diálogo de internacionalização, novos negócios; 

 Intergeracional: atuando integrado aos desafios globais relativos à 

sustentabilidade. 
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Figura 1 – Âncoras GQVT 

 

Fonte: Limongi-França (2016). 

 

 

2.4. BPSO-96 

 

Segundo Limongi-França (2014) o indicador BPSO-96 é o mais indicado para 

uma classificação biopsicossocial em pesquisas organizacionais. A autora descreve 

o modo como cada uma das dimensões são influenciadas pela GQVT: 

 Dimensão biológica: influenciada pela promoção de saúde e da segurança, 

controle de riscos ambientais e atendimento das necessidades físicas; 

 Dimensão psicológica: descreve os efeitos baseados na promoção de 

autoestima e do desenvolvimento de capacidades pessoais e profissionais; 

 Dimensão social: se baseia na oferta de benefícios sociais, obrigatórios e 

espontâneos, criação de oportunidades de lazer, esporte e cultura; 

 Dimensão organizacional: diz respeito à valorização da imagem corporativa, 

da estrutura organizacional, dos produtos e serviços, e do relacionamento dos 

empregados com a empresa. 

Limongi-França (2014) realizou uma pesquisa através da aplicação do 

indicador BPSO-96 para extrair as definições de qualidade de vida no trabalho e os 

aspectos influentes para os alunos dos cursos de MBA-RH. No Quadro 2 foram 
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descritas as principais definições encontradas pela autora de acordo com a camada 

especificada de QVT (MIRANDA, 2017). 

 

  Quadro 2 - Definições de qualidade de vida no trabalho. 

Camada biológica 
Camada 

psicológica 
Camada social Camada organizacional 

1 Doenças 

associadas ao 

trabalho; 

2 Hábitos 

saudáveis; 

3 Saúde. 

 

1 Satisfação; 

2 Funcionários 

motivados; 

3 Autoestima do 

funcionário. 

1 Bom ambiente de 

trabalho; 

2 Relação entre 

competitividade e 

bem-estar. 

1 Produtividade; 

2 Qualidade Total; 

3 Competitividade 

Organizacional; 

4 Comprometimento; 

5 Reconhecimento do 

indivíduo. 

Fonte: MIRANDA (2017). 

 

Conforme exemplo descrito no Quadro 02, o indicador BPSO-96 serve para 

classificar as ações organizacionais com base na visão biopsicossocial. Foi 

desenvolvido para auxiliar no diagnóstico de Qualidade de Vida no Trabalho e na 

compreensão de sua aplicação no ambiente organizacional (MIRANDA, 2017). 

 

2.4.1.1 Marcadores da metodologia BPSO 

 

 Biológico: hábitos saudáveis, aspectos físicos herdados e adquiridos, biótipo, 

metabolismo; 

 Psicológico: autoestima e reconhecimento, afetos, emoções, motivos, 

lembranças; 

 Social: educação e consumo, papéis na sociedade, grupos de interesse, 

crenças e valores; 

 Organizacional: ergonomia e clima, cultura, valores, hábitos, políticas, 

tecnologia, competências e mercado. 

 

2.5. O que é Diversidade 

 

Segundo Bulgarelli (2013) diversidade é o conjunto de diferenças e, também, 

das semelhanças que nos caracteriza .  
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A diversidade diz respeito à multiplicidade de características que distinguem 

as pessoas. Valorizar a diversidade é promover a igualdade de oportunidades para 

os cidadãos diferenciados por gênero, sexo, cor, opção sexual, crença, entre outros, 

possibilitando-lhes acesso aos direitos e à cidadania (WEINGRILL, 2002). 

  

2.5.1.1. Ações afirmativas e valorização da diversidade 

 

As ações afirmativas são políticas e estratégicas para corrigir o desequilíbrio, 

injustiça, esquecimento e outros tipos de discriminação, ao mesmo tempo em que 

gera oportunidades (Instituto Ethos,2002). 

 Segundo Silva (2006) a leitura social que é feita das diferenças tem resultado 

em atitudes, preconceitos, estereótipos e estigmatização que delegam à pessoa 

portadora de deficiência o lugar de cidadão de segunda categoria na sociedade.  

 A sociedade marcada pela diversidade/multiplicidade das diferenças humanas 

– físicas, sociais, étnicas, econômicas, culturais, religiosas etc. - incorpora também 

os indivíduos que não se encaixam nos chamados padrões de normalidade física ou 

mental, devido a causas acidentais ou congênitas que os tornaram pessoas com 

deficiências e enfrentam barreiras sociais diferenciadas, já que, em grande medida, 

o meio determina o efeito de uma deficiência ou de uma capacidade sobre a vida 

cotidiana de uma pessoa. (SILVA, 2006). 

 

2.5.1.2. Deficiência 

 

De acordo com o Decreto 3298/99 - que regulamenta a Lei 7853/89 

deficiência é toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, 

fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, 

dentro do padrão considerado normal para o ser humano (BATTISTELLA, 2009). 

  A deficiência pode ser denominada segundo suas características: 

 Deficiência física 

É a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 

humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a 

forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 

tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 
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ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade 

congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

dificuldades para o desempenho de funções (Decreto nº. 5.296/04 art. 5º, §1º, I, “a”, 

c/c Decreto nº 3.298/99, art. 4º, I). 

 Deficiência auditiva 

É a perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis (dB) ou mais, aferida por 

audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz (Decreto nº. 

5.296/04, art. 5º, §1º, I, “b”, c/c Decreto nº 5.298/99, art. 4º, II). 

 Deficiência visual 

De acordo com o Decreto nº. 3.298/99 e o Decreto nº 5.296/04 conceitua-se 

como deficiência visual: 

Ressalta-se a inclusão das pessoas com baixa visão a partir da edição do 

Decreto nº. 5.296/04. As pessoas com baixa visão são aquelas que, mesmo usando 

óculos comuns, lentes de contato, ou implantes de lentes intraoculares, não 

conseguem ter uma visão nítida. As pessoas com baixa visão podem ter 

sensibilidade ao contraste, percepção das cores e intolerância à luminosidade, 

dependendo da patologia causadora da perda visual. 

 Deficiência intelectual 

De acordo com o Decreto nº. 3.298/99, alterado pelo Decreto nº 5.296/04, 

conceitua-se como deficiência intelectual o funcionamento intelectual 

significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e 

limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas (Decreto nº. 

5.296/04 art. 5º, §1º, I, “d”; e Decreto nº. 3.298/99 art. 4º, I). 

 Deficiência múltipla 

De acordo com o Decreto nº. 3.298/99 conceitua-se como deficiência múltipla a 

associação de duas ou mais deficiências. 

Sua constatação, segundo a condição da pessoa deficiência, pode ser 

comprovada por meio de: 

a) Laudo médico, que pode ser emitido por médico do trabalho da empresa ou 

outro médico, atestando enquadramento legal do (a) empregado (a) para integrar a 

cota, de acordo com as definições estabelecidas na Convenção nº. 159 da OIT, 

Parte I, art. 1; Decreto nº. 3.298/99 art. 3º e 4º, com as alterações dadas pelo art. 70 

do Decreto nº. 5.296/04. O laudo deverá especificar o tipo de deficiência e ter 
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autorização expressa do (a) empregado (a) para utilização do mesmo pela empresa, 

tornando pública a sua condição; 

b) Certificado de Reabilitação Profissional emitido pelo INSS -  serviço da 

Previdência Social que tem o objetivo de oferecer aos segurados incapacitados para 

o trabalho (por motivo de doença ou acidente) os meios de reeducação ou 

readaptação profissional para o seu retorno ao mercado de trabalho. 

 

2.5.1.3. Reserva Legal de Cargos ou Lei de Cotas 

 

A legislação estabeleceu a obrigatoriedade de as empresas com cem (100) 

ou mais empregados preencherem uma parcela de seus cargos com pessoas com 

deficiência. A reserva legal de cargos é também conhecida como Lei de Cotas (art. 

93 da Lei nº. 8.213/91). 

As instituições sem fins lucrativos estão obrigadas a preencher um percentual 

(%) de seus cargos com pessoas com deficiência, pois essa obrigação atinge a 

todas as pessoas jurídicas de direito privado como sociedades empresariais, 

associações, sociedades e fundações que admitem trabalhadores como 

empregados (art. 2º, § 1º, da CLT). 

A cota depende do número geral de empregados que a empresa tem no seu 

quadro, na seguinte proporção, conforme estabelece o art. 93 da Lei nº. 8.213/91 

(OLIVEIRA, 2009): 

I - de 100 a 200 empregados.................. 2% 

II - de 201 a 500...................................... 3% 

III - de 501 a 1.000.................................. 4% 

IV - de 1.001 em diante........................... 5% 

 

2.5.1.4. A Contratação de Pessoa com Deficiência 

 

A seleção de profissionais com deficiência deve ser realizada por uma equipe 

preparada para viabilizar a contratação desse segmento. Principalmente, precisa ter 

claro que as exigências, a serem feitas, devem estar adequadas às peculiaridades 

que caracterizam as pessoas com deficiência. Se isso não ocorrer vai ser exigido um 

perfil de candidato sem qualquer tipo de restrição, o que acaba por inviabilizar a 
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contratação dessas pessoas. Como tal pode configurar uma espécie de fraude 

contra a Lei de Cotas, que foi criada justamente para abrir o mercado de trabalho 

para um segmento que não consegue competir em igualdade de condições com as 

demais pessoas (art. 36, alínea “c”, da Recomendação nº. 168 da OIT, c/c item 4 do 

Repertório de Recomendações Práticas da OIT: Gestão de questões relativas à 

deficiência no local de trabalho). 

 

2.5.1.5. A inclusão das pessoas com deficiência faz parte da 

responsabilidade social empresarial 

 

Trazer a diversidade para dentro da empresa, combatendo o preconceito e 

reconhecendo a igualdade essencial entre as pessoas, é uma atitude que faz parte 

da postura ética a ser adotada como valor e prática nos negócios. Em decorrência 

dessa postura, os programas corporativos de valorização da diversidade estão 

sendo, cada vez mais, introduzidos nas organizações como um componente positivo 

de integração social, que destaca a riqueza de talentos e capacitações de cada 

pessoa. A diversidade evidencia os valores da partilha, da complementaridade e da 

solidariedade. Num quadro social marcado por discrepâncias profundas, fica cada 

vez mais clara - também para as empresas - a importância estratégica de criar uma 

realidade social inclusiva, que absorva as demandas e necessidades de todos os 

segmentos sociais. Afinal, a vida longa dos negócios está intimamente relacionada à 

criação de um modelo sustentável de desenvolvimento para toda a sociedade 

(SANTOS, 2016). 

Incrementar a diversidade é promover a igualdade de chances para que todos 

possam desenvolver seus potenciais. No caso das pessoas com deficiência, deve-se 

começar garantindo-lhes o direito de acesso aos bens da sociedade, educação, 

saúde, trabalho, remuneração digna etc. Quanto à inclusão no mercado de trabalho, 

é necessário assegurar as condições de interação das pessoas portadoras de 

deficiência com os demais funcionários da empresa e com todos os parceiros e 

clientes com os quais lhes caiba manter relacionamento. Não se trata, portanto, 

somente de contratar pessoas com deficiência, mas também de oferecer as 

possibilidades para que possam desenvolver seus talentos e permanecer na 



    25 
 

 
 

empresa, atendendo aos critérios de desempenho previamente estabelecidos 

(CARVALHO-FREITAS, 2007). 

Para a empresa socialmente responsável, a contratação das pessoas com 

deficiência não é vista apenas com uma obrigação legal. A inclusão, para essas 

empresas, passa a ser um compromisso e um dos itens de sua política de 

responsabilidade social. Para tanto desenvolve um programa amplo, estruturado, de 

capacitação, recrutamento, seleção, contratação e desenvolvimento das pessoas 

portadoras de deficiência. Muitas empresas já entenderam que a inclusão das 

pessoas com deficiência é um grande aprendizado para o desenvolvimento de 

políticas de promoção e respeito à diversidade no ambiente de trabalho. Além disso, 

elas estão descobrindo, nesse processo, que há um grande segmento de mercado 

composto de pessoas com deficiência. E que para atingi-lo adequadamente precisa 

ter uma linguagem e uma estrutura a ele acessível (SANTOS, 2016). 

 

2.5.1.6. Benefícios que a inclusão traz para a empresa 

 

As empresas têm uma grande capacidade de influir na transformação da 

sociedade. Mesmo as mudanças de caráter interno repercutem diretamente na vida 

dos funcionários, suas famílias e na comunidade com a qual a empresa se relaciona 

(CARVALHO-FREITAS, 2007). 

 Além da motivação ética e da determinação legal, a empresa tem outro 

motivo relevante para adotar uma política inclusiva em relação à pessoa com 

deficiência: ela pode obter benefícios significativos com essa atitude (SANTOS, 

2016). 

Um dos ganhos mais importantes é o de imagem. O prestígio que a 

contratação de pessoas com deficiência traz às empresas está bastante evidente na 

pesquisa Responsabilidade Social das Empresas - Percepção do Consumidor 

Brasileiro, realizada anualmente no Brasil, desde 2000, pelo Instituto Ethos, jornal 

Valor e Indicador. Em 2000, 46% dos entrevistados declararam que a contratação de 

pessoas com deficiência está em primeiro lugar entre as atitudes que os 

estimulariam a comprar mais produtos de determinada empresa. Em 2001, essa 

continuou sendo a atitude mais destacada, com 43% dos consumidores 

entrevistados repetindo essa mesma resposta. 
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O ambiente de trabalho também ganha uma vez que empresa inclusiva 

reforça o espírito de equipe de seus funcionários, fortalecendo a sinergia em torno 

dos objetivos comuns e expressando seus valores coletivamente. O ambiente físico 

adequado atenua as deficiências e torna-se mais agradável para todos. Enfim, esses 

fatores humanizam mais o ambiente de trabalho (VENTURA, 2017). 

Com um clima organizacional assim, também é possível obter ganhos de 

produtividade, se as pessoas com deficiência estiverem devidamente inseridas nas 

funções onde possam ter um bom desempenho. O diverso traz para a empresa a 

possibilidade de ver novas oportunidades no seu negócio, além de prepará-la para 

demandas específicas de diferentes universos que incorpora (CARVALHO-

FREITAS, 2007). 

Em resumo, é possível afirmar que a inclusão permite que: 

1. O desempenho e a produção das pessoas com deficiência superem as 

expectativas do início do contrato; 

2. O desempenho da empresa, que mantém empregados com deficiência, seja 

impulsionado pelo clima organizacional positivo; 

3. Os ganhos de imagem fixem-se em longo prazo; 

4. Os impactos positivos de empregar pessoas com deficiência reflitam sobre a 

motivação dos outros funcionários; 

5. Os empregados com deficiência ajudem a empresa a ter acesso a um 

mercado significativo de consumidores com as mesmas características, seus 

familiares e amigos; 

6. O ambiente de trabalho fique mais humanizado, diminuindo a concorrência 

selvagem e estimulando a busca da competência profissional. 

 

2.5.1.7. Associação de algumas tarefas a certos tipos de deficiência 

 

É comum a associação dos deficientes auditivos com o trabalho em 

almoxarifados, a dos visuais com a telefonia e os físicos com o tele atendimento. Tal 

associação é restritiva, pois não permite vislumbrar as diversas potencialidades que 

as pessoas com deficiência podem desenvolver no trabalho, desde que os postos 

estejam devidamente adaptados. Há, por exemplo, portadores de deficiência visual 

trabalhando como controladores de qualidade no setor de pinturas da indústria 
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automobilística, pessoa com deficiência auditiva atendendo no balcão de padaria, 

cadeirante supervisionando a saída de clientes em uma livraria e pessoa com 

deficiência intelectual pesando hortaliças, legumes e frutas em supermercado. Os 

exemplos são diversos. Assim, antes de dizer que uma pessoa portadora de 

deficiência não tem condições, é preciso dar a ela oportunidade de revelar suas 

reais potencialidades para desempenhar as funções. Por outro lado, não se pode 

esquecer que o desenvolvimento tecnológico vem propiciando, cada dia mais, que 

as pessoas com deficiências realizem atividades antes inimagináveis para elas 

(CARVALHO-FREITAS, 2007). 
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3. METODOLOGIA 
 

Para a realização deste trabalho foi utilizada pesquisa no formato de 

questionário online, que tinha como objetivo a reunião de informações objetivas e 

subjetivas, que apresentasse alguma representatividade da amostra selecionada 

para inferir a resposta para a pergunta problema. 

De acordo com LAKATOS (2010, p.184), questionário é um “instrumento de 

coleta de dados constituído por uma série de perguntas, que devem ser respondidas 

por escrito e sem a presença do entrevistador”. 

Foram utilizados 03 questionários, sendo: 02 deles voltados para empresas 

(de diferentes segmentos) e 01 para instituições de atendimento às pessoas com 

deficiência. Estes questionários proporcionaram a padronização das questões 

apresentadas aos entrevistados, o que facilitou o momento de tabulação suas 

respostas. Apresentavam questões abertas e/ou dissertativas, questões fechadas 

e/ou dicotômicas, ou ambos os modelos.  

Nos 02 questionários direcionados às empresas, foram obtidos números 

divergentes de respostas. Apresentaram-se 06 respondentes no total, no entanto, 

não responderam ambos os questionários solicitados, ou seja, variando de 02 

respondentes em um questionário e 04 em outro. Essas respostas foram 

consideradas insuficientes para definir um padrão de comportamento das empresas 

em relação a questão proposta pelo trabalho. 

Em relação ao questionário direcionado às instituições de atendimento às 

pessoas com deficiência, apenas 02 das 06 instituições contatadas responderam o 

questionário. Fator que limitou a identificação de padrão de comportamento do 

mercado em relação á inclusão de deficientes. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa tem caráter científico descritivo e seu principal objetivo é 

realizar a descrição das características de determinados comportamentos dentro das 

organizações, estabelecendo as relações entre variáveis “Qualidade de Vida” e 

“Relações de Deficientes” dentro das organizações. Uma de suas características 
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mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, 

tais como o questionário e a observação sistemática. 

Entre as pesquisas descritivas, salientam-se aquelas que têm por objetivo 

estudar as características de um grupo: sua distribuição por idade, sexo, 

procedência, nível de escolaridade, estado de saúde física e mental etc. 

 

3.1.1 AMOSTRA 

 

Os materiais e os indicadores apresentados foram coletados de fontes 

secundárias como artigos e teses, provenientes de universidades e da Revista de 

Administração de Empresas (RAE), além do portal Periódicos Capes e também 

alguns sites especializados em Administração. 

Foram selecionados artigos que possuem como metodologia análises de 

caráter exploratório e revisão bibliográfica, além de alguns estudos de casos que 

apresentavam menções sobre Qualidade de Vida no Trabalho e a Inclusão de 

Pessoas com Deficiência no mercado de trabalho. Foram utilizadas palavras chave 

para delimitar as buscas, tais como, “Qualidade de Vida”; “Administração”; 

“Deficiência”; “Relações Humanas”; “Gestão de Pessoas”, “Inclusão”. Como 

resultado dessas pesquisas, foram localizados os artigos e teses dispostos no 

capítulo “Referências Bibliográficas” deste estudo. 

Em busca de uma amostra considerável para a pesquisa, foram coletadas 

monografias e teses sobre Qualidade de Vida no Trabalho e Inclusão de Pessoas 

com Deficiência. Essa pesquisa foi possível através de levantamento de autores 

especializados sobre o tema abordado que traçaram relação direta com a área de 

Administração e Administração de Recursos Humanos. 

Foram localizados alguns grupos de pesquisa, pertencentes ao CNPq, além 

de outros autores que se utilizaram de palavras chave relacionadas semelhantes à 

da pesquisa aqui apresentada. 

 

3.1.2 ETAPAS DA PESQUISA 
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Revisão de 
literatura 

Aplicação de 
questionários 

Análise dos 
dados obtidos 

Discussão dos 
resultados 

A pesquisa foi realizada segundo a seguinte sequência de etapas: revisão de 

literatura, aplicação de questionários, análise dos dados obtidos e discussão dos 

resultados encontrados. 

 

Figura 2 – Etapas da pesquisa. 

 

 

 

 

Fonte: Autora 

 

3.1.2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A revisão baseada em livros e artigos, usou palavras-chaves que 

compreendem tanto a Qualidade de Vida no Trabalho quanto a Inclusão de Pessoas 

com Deficiência, para apresentar conceitos, definições e fatores pertinentes ao 

tema. Como ferramentas para localização de tais artigos foram utilizadas bases de 

pesquisas como Google Acadêmico e Periódicos Capes. 

 

3.1.2.2 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

Os materiais selecionados para o desenvolvimento deste trabalho, entre eles 

artigos e teses, foram analisados em busca de variáveis comuns, podendo inclusive 

ser divergente, com o intuito de ampliar os conhecimentos sobre o tema escolhido. 

O fato de os questionários aplicados possuírem questões abertas implica em certa 

dificuldade no momento de mensurar as respostas de maneira qualitativa, porém 

contribuiu para conseguir respostas mais sinceras, principalmente por parte das 

instituições entrevistadas. 

A partir das estatísticas descritivas, comparou-se a realidade observada com 

as explicações da literatura. No entanto, não foi possível traçar um paralelo 

consistente entre os conceitos abordados, em que fosse possível encontrar uma 

relação de causa / efeito. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 
 

As questões selecionadas apresentaram respostas que reproduziram as 

dificuldades das pessoas em associar os temas abordados e a prática das ações 

necessárias para as mudanças pensadas. A seguir estão dispostas as questões que 

mais chamaram a atenção quando comparadas a análise de alguns autores. 

 Quando perguntados sobre a questão da inclusão, mostrado no gráfico 1, os 

gestores que responderam os questionários revelaram que não adotam atitudes que 

facilitem o ingresso de deficientes no ambiente organizacional. Segundo 

CARVALHO-FREITAS (2007) empresas inclusivas tendem a apresentar um clima 

organizacional mais agradável, além de fortalecer a sinergia em torno dos objetivos 

traçados. No entanto, o que a pesquisa demonstra é o receio que os gestores têm 

quando o assunto é a diversidade. 

 

Gráfico 1 - Uso de facilitadores para contratação de deficientes 

 
Fonte: Autora 

 

 Quando consideramos o pensamento de alguns autores se torna possível 

observar que a realidade destoa da maneira como as pessoas dizem agir. Segundo 

CARVALHO-FREITAS (2007) ocorre, por parte das organizações, a busca por 

deficiências que se adequem a sua realidade, muitas vezes estrutural, e não a 

consideração das potencialidades que podem ser desenvolvidas pelo deficiente.  
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Os gráficos abaixo mostram que os gestores tendem a negar a seleção 

restritiva quando são indagados sobre a contratação de pessoas com deficiência. 

 O gráfico 2 relata a não associação de deficiências específicas a cargos de 

baixa complexidade, no entanto, observa-se a falta de captação de deficientes no 

mercado de trabalho exatamente pela dificuldade de adaptação do ambiente para 

recebê-los. 

 

Gráfico 2 - Tipos de deficiências buscadas na contratação 

 
Fonte: Autora 

 

Enquanto o gráfico 3 nos mostra que não há muita clareza sobre a 

importância de alocar pessoas com deficiência de acordo com suas competências e 

não pela deficiência propriamente dita. 

 

Gráfico 3 - Associação de tarefas às deficiências 

 
Fonte: Autora 
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 Quando questionados sobre as habilidades que os deficientes podem 

desenvolver, os entrevistados acreditam que, como forma de compensação da 

deficiência, o colaborador deficiente tende a buscar suprir suas dificuldades através 

do desenvolvimento de outras competências. 

 

Gráfico 4 - Desenvolvimento de habilidades dos deficientes 

 

 
Fonte: Autora 

 

 

 Segundo GUTIERREZ (2011) a GQVT proporciona uma gestão assertiva, 

com resultados positivos para a organização. Quando analisadas as respostas à 

questão da importância das ações de QVT enquanto administrador, os respondentes 

classificaram esses programas como sendo os primeiros em questão de importância, 

tanto para o administrador quanto para a organização. Observe os gráficos 5 e 6 

dispostos a seguir: 

Gráfico 5 - Ações e programas de QVT 

 
Fonte: Autora 
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 Os próximos gráficos estão baseados na escala Likert ou escala de Likert, 

que é a escala mais usada em pesquisas de opinião. Ao responderem um 

questionário baseado nesta escala, os perguntados especificam seu nível de 

concordância com uma afirmação, onde o 1 representa total discordância e o 4 total 

concordância. 
 

Gráfico 6 - Ações e programas de QVT na administração 

 
Fonte: Autora 

 

 As ações de QVT tem papel fundamental na melhora da produtividade. De 

acordo com Chiavenato (2010) a QVT provém de duas situações: reivindicação dos 

colaboradores quanto ao bem estar e o interesse das organizações em seus efeitos 

potenciadores sobre a produtividade e a qualidade. O gráfico 7 mostra que os 

gestores têm uma visão clara sobre esse benefício. Enquanto no gráfico 8, fica 

evidente a consciência dos benefícios gerados por essas ações, que se perpetuam 

nas gerações seguintes.  
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Gráfico 7 - QVT e a produtividade 

 
Fonte: Autora 

 

 

 

Gráfico 8 - Benefícios para novas gerações 

 
Fonte: Autora 

 

 

 

4.1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os dados observados permitem identificar que, apesar de terem certo 

entendimento dos conceitos “Qualidade de Vida no Trabalho” e “Inclusão de 

pessoas com deficiência”, os respondentes não veem com tanta importância as 

ações de implementação dos mesmos. Talvez, por esta razão, seja difícil encontrar 
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na região de São Roque empresas com ações de QVT e com um número 

significativo de colaboradores com algum tipo de deficiência. 

 Alguns gestores alegam que seus colaboradores, em alguns casos, não veem 

com bons olhos os custos despendidos com ações de QVT e até mesmo com 

algumas adaptações necessárias para a inserção de deficientes na organização. 

 É possível observar, inclusive pelas respostas das instituições, que as 

organizações agem de modo totalmente contrário ao que a literatura recomenda ou 

a lei exige. Não estão preparadas para melhorar as condições de trabalho de seus 

colaboradores e, tampouco, receber profissionais com deficiência em seus 

ambientes. 

Foi possível perceber a existência de uma lacuna na compreensão real dos 

termos, o que acaba acarretando padrões de comportamento, criando dificuldades e 

barreiras para que o tema QVT e Inclusão sejam observados como complementares 

em ações de melhoria e produtividade. Essa percepção corrobora com a indicação 

de que o entendimento, ou a falta dele, sobre o conceito é um fator crítico de 

sucesso (LIMONGI-FRANÇA, 2014). A falta de envolvimento e, até mesmo, de 

interesse por parte dos gestores dentro das organizações por GQVT ou pela 

Inclusão de Portadores de Deficiência pode estar relacionada à falta de 

compreensão dos respectivo conceitos. Quando os gestores agem, infelizmente, o 

fazem apenas com receio das punições legais, sem considerar, de fato, a 

perspectiva competitiva da implantação e da implementação dessas ações em 

conjunto. 

 Com a intenção de relacionar os padrões de dificuldades quando se trata da 

implantação de Qualidade de Vida no Trabalho e a Inclusão de Pessoas com 

Deficiência, foram considerados os resultados das amostras a partir de perguntas 

que buscavam compreender e mensurar o comportamento dos gestores em relação 

a sua atuação nos assuntos pesquisados. 

Desta maneira, as interpretações das respostas recebidas foram analisadas 

de forma que possibilitassem traçar um paralelo entre os temas QVT e Inclusão de 

deficientes. Porém o que se observou foi que a estruturação dos questionários não 

foi eficiente para alcançar tal propósito. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 O objetivo traçado inicialmente neste trabalho não foi contemplado devido à 

baixa adesão de respondentes, não possibilitando amostra suficiente para a 

determinação de um padrão de comportamento em relação as ações de GQVT e 

inclusão de deficientes. 

 No entanto, com base na análise dos resultados obtidos através das 

organizações observadas, foi identificada uma dissonância entre o discurso proferido 

e as ações efetivamente realizadas. As organizações tendem a demonstrar um 

comportamento politicamente correto, porém, atuam somente dentro do que a lei as 

obriga.  

 Mesmo contando com uma legislação específica para torná-las socialmente 

responsáveis, as organizações tendem a limitarem-se ao legal sem entender que 

podem ocorrer ganhos de produtividade e de retorno financeiro quando a 

organização é observada de uma maneira mais sistêmica. 

 Diante do cenário identificado neste trabalho, algumas questões começam a 

surgir, provocando dúvidas que necessitam ser esclarecidas de maneira mais clara, 

para que assim, tanto as ações de QVT quanto as de inclusão se tornem mais 

efetivas e recorrentes, trazendo resultados positivos para toda a organização.  

Portanto, o que se busca responder são questionamentos como “Até que ponto as 

organizações compreendem o real significado da gestão de qualidade de vida no 

trabalho?”, “De que maneira as organizações percebem a inclusão de pessoas com 

deficiência em seu ambiente organizacional?”, “Como a conciliação entre ações de 

QVT e a decisão de inclusão de deficientes pode favorecer a produtividade dentro 

das organizações?”. Essas são questões que, se respondidas de forma consciente, 

podem auxiliar na solução de impasses e na efetivação de ações que propiciem o 

desenvolvimento das organizações. 

De acordo com Limongi-França (2004), o perfil do gestor tem impacto direto 

sobre a relação da organização com as ações de QVT. Uma vez que esse gestor 

tem o domínio da ciência Administração, seus passos são dados naturalmente 

durante todo o processo de implantação. Quando relacionamos esse papel com a 

QVT e a inclusão de deficientes no ambiente organizacional, o gestor Administrador 
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deve compreender essa relação e acolher sua função de modo que, os benefícios e 

os resultados sejam mais facilmente alcançados e percebidos. 

 Em suma, enquanto as organizações não compreenderem o potencial 

competitivo possibilitado pela GQVT, muitas delas continuarão caminhando por vias 

tortuosas e repletas de dificuldades, com oponentes mais informados e atentos às 

oportunidades para se destacarem no mercado. 

 

5.1 CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 

 

A maior contribuição dessa pesquisa é reforçar a associação da GQVT com a 

Inclusão de Portadores de Deficiência nas pesquisas acadêmicas. Também de 

provocar, nas organizações contatadas para a realização da pesquisa, essa reflexão 

sobre a relação da área de Recursos Humanos com os demais departamentos da 

organização. Entender que reforçar esse contato favorece a organização como um 

todo, trazendo resultados positivos dentro e fora dessas organizações, tendo em 

vista que, quando a qualidade de vida no trabalho é reforçada e a inclusão começa a 

fazer parte dessa rotina, a sociedade tende a ganhar com os reflexos positivos 

dessas ações. 

Buscar entender as organizações como organismos vivos favorece e expande 

a aceitação de novas ideias, de novos convívios e de novas demandas. 

 

5.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Este estudo mostrou limitação amostral quanto aos estudos já realizados, 

permitindo somente o contato com o conhecimento de terceiros, sem acesso direto 

às experiências vividas pelos seus autores. 

Há de se considerar também os poucos casos que retratam o tema de forma 

direta, havendo na maioria das vezes, apenas a inferência dos termos abordados de 

forma separada. 

Além da dificuldade encontrada em relação às entrevistas, realizadas através 

de questionários, os possíveis entrevistados mostraram grande resistência no 

acesso para encontros ou contatos realizados digitalmente. Percebe-se que este 

tema é, ainda, causador de constrangimento às organizações, muito provavelmente 

devido à falta de conhecimento ou, até mesmo, interesse por parte dos gestores. 
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A sugestão que pode ser dada é que haja maior concentração de tempo e 

esforço dedicados à coleta de dados, ampliando o período de aplicação do 

questionário, para que possa haver uma coleta mais significativa de organizações 

respondente, tornando os resultados mais consistentes e reais. Contudo, a maior 

dificuldade será encontrar pessoas interessadas em contribuir para a constatação da 

questão problema deste trabalho. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I – QUESTIONÁRIO LIMONGI-FRANÇA 
Esta é uma pesquisa para avaliar Ações e Programas de Bem-Estar, Saúde e Segurança no 
Trabalho, e que denominaremos Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). 

 
1. Cite as 2 áreas de atuação de maior importância para o administrador 

1ª_______________________________    2ª _______________________________ 
 

2. Indique uma palavra-chave que para você signifique Qualidade de Vida no Trabalho 
(QVT). 

_____________________________________________________________________ 
 

3. Assinale a posição das Ações e Programas de Qualidade de Vida no Trabalho com 
relação a sua atividade de administrador ou futuro administrador. 

 
 
 

 
 

Para as afirmações a seguir assinale de acordo com a Legenda: 
 

 
discordo    discordo  concordo     

concordo plenamente                                                plenamente 
4. As Ações e os Programas de QVT são importantes para a Administração de Empresas. 

1 2 3 4      Desconheço 

   
    

5. Ações e Programas de QVT interferem na produtividade. 

1 2 3 4      Desconheço 

   
    

5.1 De que forma? 

   Positivamente      Negativamente 
 
6. Empregados valorizam Ações e Programas de QVT. 

1 2 3 4      Desconheço 

   
   7. Empregadores consideram desnecessárias as Ações e Programas de QVT 

1 2 3 4      Desconheço 

   
    

8. As Ações e Programas de QVT oferecidos pelas empresas são legítimos de fato. 

1 2 3 4      Desconheço 

   
    

9. Há resultados mensuráveis das Ações e Programas de QVT. 

1 2 3 4      Desconheço 

   
    

10. Minha área de atuação utiliza práticas relacionadas ao bem-estar no trabalho. 

  

Primária 

Secundária 
Não faz parte das minhas 

atividades. 

1 
4 2  3 
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1 2 3 4      Desconheço 

   
    

11. O administrador de QVT deve ter formação específica. 

1 2 3 4      Desconheço 

   
    

12. A utilização de Ações e Programas de QVT aumentou nos últimos 5 anos nas 
empresas. 

1 2 3 4      Desconheço 

   
    

13. As ações e Programas de QVT geram benefícios que se perpetuam para sucessores 
e novas gerações. 

1 2 3 4      Desconheço 

   
    

14. Tenho tido muita informação sobre Qualidade de Vida no Trabalho. 

1 2 3 4      Desconheço 

   
    

15. As informações que recebo modificam minha atuação profissional. 

1 2 3 4      Desconheço 

   
    

16. Toda empresa deve ter um Programa de Qualidade de Vida no Trabalho. 

1 2 3 4      Desconheço 

   
    

17. Toda ação de Qualidade de Vida no Trabalho deve partir do empregado. 

1 2 3 4      Desconheço 

   
    

18. Tenho uma definição clara sobre Qualidade de Vida no trabalho. 

1 2 3 4      Desconheço 

   
    

19. Há modelos gerenciais para implantação do Programa de QVT. 

1 2 3 4      Desconheço 

   
    

20. Em sua opinião, para você como o administrador sua Qualidade de Vida precisa ser 
melhorada. 

1 2 3 4      Desconheço 

   
    

21. As Ações de Qualidade de Vida são sempre necessárias no trabalho das empresas. 

1 2 3 4      Desconheço 

   
    

Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) nas alternativas a seguir: 
 

22. Há pressões externas para a implantação de Ações e Programas de QVT. 
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F V 

 
Quais:   clientes 

 
  outras empresas 

 

  

  legislação 
 

  outros _____________ 

    

  sindicatos 
      

23. Os Programas de QVT têm uma atuação específica. 

F V 

 
Quais:   saúde 

 
  responsabilidade social 

  

  nutrição 
 

    relações de trabalho 

    

  lazer 
 

  outros _____________ 
 

24. Há empresas no Brasil que adotam programas abrangentes de QVT. 

F V 

 
Cite 3 empresas: ____________________________________ 

   

____________________________________ 

     

____________________________________ 
 

25. Espera-se melhoria da produtividade nas empresas que têm Ações e Programas de 
QVT. 

F V 

 
De que forma?   Maior comprometimento 

 

   

  Fidelidade à empresa 
 

     

  Melhoria do clima interno 
 

     

  Atração pelos benefícios 
 

     

  Maior disposição para o trabalho 

     

  Outros 
 26. Você sente necessidade de participar de Ações e Programas de QVT. 

F V 

 
Por quê?  ____________________________________ 

   

____________________________________ 

 
27. As Ações e Programas de QVT são vistos como (marque apenas uma alternativa). 

  Despesas 
 

  Publicidade da empresa 

  Investimentos 
 

  Uma ação específica de RH 

  Obrigação Legal 
 

  Outros 

  Filantropia 
       

28. As Ações e Programas de QVT devem ser (marque apenas uma alternativa). 

  Um produto ou serviço permanentes da empresa 

  Suporte às atividades da empresa 

  Ações gerenciais 

  Estratégias e políticas da empresa 

  Outros _____________________ 

 
29. Assinale a categoria profissional que mais precisa de Ações e Programas de QVT 

(marque apenas uma alternativa). 

  Pessoal de Apoio (Limpeza e Manutenção em Geral) 

  Pessoal de Operações e Produção 

  Gerência 

  Direção e Alta Direção 

  Outro ______________________________ 
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Nome: Sexo: F M 

 

Idade: 

Naturalidade: Cidade de trabalho/estudo: 

 Nº dependentes: Estado Civil: 

  Formação: 

      

 

Graduação   Qual   Doutorado   Qual 

  

 

Mestrado   Qual Especialização   Qual 

   
Grupo:  
Trabalha / estuda 
há__________anos com administração. 

 
 
 
 
 

 

Forma de coleta de dados   Internet 

   

  Pessoalmente 

   

  Outra 

     Forma de contato: 

Nome do Entrevistador: 

Duração da entrevista (dias ou minutos): 
 
(*) Questionário utilizado no livro “Qualidade de Vida do Trabalho – QVT: conceitos e 
práticas nas empresas de sociedade pós-industrial” 

  

  Aluno 
 

  Professor 
 

  Executivo/Administrador 

Principal área de atuação: Administração Geral 
 

Produção e Operações 

   

Finanças 
 

Método Quantitativo e Informática 

   

Marketing 
 

Recursos Humanos 

   

Política dos Negócios 
 

Outra:__________________ 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE I - QUESTIONÁRIO II / Condições de contratação de pessoas com 

deficiência.  
1. O que é observado no momento da seleção de candidatos com deficiência?  
( ) Tipo de deficiência ( ) Experiência Profissional ( ) Escolaridade  
 
2. Existem atitudes adotadas para facilitar a contratação de pessoas com deficiência?  
( ) Sim Quais?________________________________________________________  
( ) Não  
 
3. O que a empresa considera quando realiza entrevistas e testes com candidatos com 
deficiência?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
 
4. A empresa utiliza critérios para selecionar candidatos como, por exemplo, idade, sexo, 
cor, aparência, cadastro no SPC e outros?  
( ) Sim ( ) Não ( ) Vagas Específicas  
 
5. De que maneira são encontrados candidatos com deficiência?  
( ) Agências de Emprego ( ) Indicação ( ) Currículos  
 
6. O processo seletivo concentrar-se em um único tipo de deficiência?  
( ) Sim. Quais? _________________________________________________________  
( ) Não  
 
7. Ocorre a busca apenas por pessoas com deficiências leves para contratação?  
( ) Sim ( ) Não  
 
8. É adequado associar algumas tarefas a certos tipos de deficiência?  
( ) Sim ( ) Não ( ) Indiferente  
 
9. A empresa acredita que todas as pessoas com deficiência desenvolvem habilidades para 
compensar suas limitações?  
( ) Sim ( ) Não  
 
10. Quem assessora e apoia a empresa nos processos de inclusão de pessoas com 
deficiência?  
( ) Profissional Externo ( ) Profissional Interno  
( ) OUTROS _______________________________________________________________  
 
11. Há alguma regra especial quanto à formalização do contrato de trabalho com 
trabalhador portador de deficiência?  
( ) Jornada Especial ( ) Remuneração Diferenciada  
( ) Benefícios ( ) OUTROS_________________________  
 
12. Como informar na Relação Anual das Informações Anuais (RAIS) que o empregado é 
pessoa com deficiência? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
 
13. Há alguma obrigatoriedade de informar no CAGED se o empregado é pessoa com 
deficiência?  
( ) Sim ( ) Não  
 
14. O empregado com deficiência possui estabilidade?  
( ) Sim ( ) Não  
 
15. Ele pode ser dispensado sem justa causa?  
( ) Sim ( ) Não  
 
16. O aprendiz com deficiência pode contar, simultaneamente, para a cota de aprendizagem 
e de pessoas com deficiência?  
( ) Sim ( ) Não  
 
17. Há algum impedimento para que uma pessoa com deficiência seja contratada como 
aprendiz?  
( ) Sim ( ) Não  
 
18. O empregado com deficiência contratado por empresa terceirizada conta para fins de 
comprovação de preenchimento da cota da tomadora?  
( ) Sim ( ) Não  
 
19. A empresa utiliza algum instrumento para conter qualquer tipo de discriminação?  
( ) Sim. Quais?__________________________________________________  
( ) Não  
 
20. O que deve ser observado para a integração do empregado com deficiência no ambiente 
de trabalho?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
 
21. A avaliação do desempenho da pessoa com deficiência deve ser especial?  
( ) Sim ( ) Não  
 
22. A avaliação especial não pode ser entendida como discriminatória?  
( ) Sim ( ) Não  
 
23. O que deve ser observado de forma especial na dispensa de empregado com 
deficiência?  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________   
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APÊNDICE II - QUESTIONÁRIO III / INSTITUIÇÕES 

 
1. Qual a faixa etária assistida pela instituição?  
 
2. A instituição aplica alguma política de inclusão dos deficientes no mercado de 
trabalho?  
 
3. A instituição nota algum tipo de resistência do mercado em relação aos 
profissionais com deficiência? Quais?  
 
4. A instituição trabalha a questão da preparação do deficiente para o mercado de 
trabalho ou realiza algum tipo de parceria?  
 
5. Em relação as cotas para inclusão de deficientes no mercado de trabalho, a 
instituição consegue identificar o cumprimento dessa lei?  
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APÊNDICE III RESULTADO DO QUESTIONÁRIO I / EMPRESAS 
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 APÊNDICE IV – RESULTADO DO QUESTIONÁRIO II / EMPRESAS 

(LIMONGI-FRANÇA) 
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 APÊNDICE V – RESULTADO DO QUESTIONÁRIO III / INSTITUIÇÕES 
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