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MIRANDA, T. R. Qualidade de Vida no Trabalho e suas influências na 

competitividade organizacional: Uma análise das principais dificuldades 

enfrentadas. [Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Administração]. 

Instituto Federal de São Paulo. São Roque, 2017. 

 

RESUMO 

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) alinhada a estratégia organizacional pode 
proporcionar benefícios como produtividade ao negócio e bem-estar aos 
trabalhadores. A gestão de seus fatores críticos desencadeou a discussão de sua 
influência no alcance de vantagem competitiva das organizações no mercado. Porém, 
com a evolução do trabalho e as mudanças sociais decorrentes, observam-se que, 
cada vez mais, existem dificuldades na implementação de Gestão de Qualidade de 
Vida no Trabalho (GQVT). A pesquisa realizada é qualitativa e é caracterizada como 
análise de conteúdo, na medida em que se identificam padrões recorrentes em 
pesquisas já existentes sobre QVT, e propôs identificar quais as principais dificuldades 
enfrentadas no ambiente organizacional quando o assunto é abordado. As principais 
dificuldades encontradas em QVT nessa pesquisa foram Saúde, alimentação e 
integridade física; Estresse; Envolvimento e adaptabilidade; Política de recompensas; 
Modelos de avaliação QVT; QVT como ponto estratégico; Comunicação; Ergonomia; 
Treinamento e desenvolvimento. A partir disso, foram analisados esses 
condicionantes do bem-estar nas perspectivas biopsicossocial e organizacional 
(BPSO), observando quais os principais fatores críticos foram afetados e que 
desfavorecem o desempenho competitivo das organizações. Por fim, concluiu-se com 
essa análise que as dificuldades possuem maior propensão em afetar, considerando 
o foco no indivíduo, a dimensão organizacional e, com foco no desempenho de QVT 
na organização, afetar o fator crítico legitimidade. Se apresentadas, essas dificuldades 
podem gerar problemas com produtividade, qualidade total e competitividade 
organizacional, e afligir o comprometimento, o reconhecimento, o envolvimento e 
colaboração das pessoas. Portanto, o estudo demonstrou a falta de conscientização 
que existe com relação a QVT e a existência de padrões de dificuldades que podem 
afetar e desencadear dificuldades de alcance de vantagens competitivas no mercado. 

 

Palavras-chave: Qualidade de Vida; Trabalho; Gestão; Saúde; 

Competitividade, Biopsicossocial, Dificuldades. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

MIRANDA, T. R. Quality of Life at Work and its influences on organizational 

competitiveness: An analysis of the main difficulties faced. [Graduation Course in 

Management]. Instituto Federal de São Paulo. São Roque, 2017. 

 

ABSTRACT 

Quality of Life at Work (QWL) adjusted with organizational strategy can provide 
benefits such as business productivity and worker welfare.The management of its 
critical factors unleashed the discussion of its influence on the competitive advantage 
of the organizations in the market. However, with the evolution of work and the resulting 
social changes, it is observed that, increasingly there are difficulties in the 
implementation of Quality of Life at Work Management. The research is qualitative and 
is characterized as content analysis, in order to identify recurrent patterns in existing 
research on QWL and proposed to identify the main difficulties faced in the 
organizational environment when the subject is approached. The main difficulties 
detected in QWL in this research were Health, nutrition and physical integrity; Stress; 
Involvement and adaptability; Rewards policy; QWL evaluation models; QWL as a 
strategic point; Communication; Ergonomics; Training and development. Based on 
this, these welfare determinants were analyzed in the biopsychosocial and 
organizational perspectives (BPSO), observing which major critical factors were 
affected and which disfavored the competitive performance of the organizations. 
Finally, it was concluded with this analysis that the difficulties are more likely to affect, 
considering the focus on the individual, the organizational dimension and, with focus 
on the performance of QWL in the organization, affect the critical factor legitimacy. If 
presented, these difficulties can generate problems with productivity, total quality and 
organizational competitiveness, and distress the commitment, recognition, 
involvement and collaboration of people. Therefore, the study demonstrated the lack 
of awareness that exists regarding QWL and the existence of patterns of difficulties 
that can affect and unleash difficulties in reaching competitive advantages in the 
market. 
 

Keywords: Quality of Life; Work; Management;  Health ;Competitiveness,  

Biopsychosocial, Difficulties. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o crescente processo de globalização, a sociedade passou por 

transformações e o trabalho, consequentemente, também sofreu mudanças. Em 

função da evolução tecnológica e empresarial, os mercados tornaram-se altamente 

competitivos e, nos dias atuais, esses fatores fazem parte da rotina do trabalhador e 

influenciam a qualidade de vida dentro e fora do ambiente organizacional.  

Com o constante e ágil desenvolvimento tecnológico que se firmou no fim do 

século XX, a administração das organizações precisou se adaptar e levar em 

consideração as necessidades das pessoas (sejam elas biológicas, psicológicas ou 

sociais). Essa percepção já vinha sendo disseminada anteriormente, desde o 

movimento que enfatizava os estudos das relações humanas. Percebeu-se, então, a 

influência da satisfação no trabalho para se ter funcionários motivados, saudáveis e 

preparados para enfrentar os constantes desafios que surgem.  

Segundo Limongi-França (2010), passou a existir uma necessidade de 

proteção, para que houvesse um bom desenvolvimento do indivíduo no trabalho, a fim 

de que o trabalhador tivesse saúde e segurança, além de condições psicológicas e 

sociais adequadas às suas necessidades, incluindo combate à doença ocupacional e 

promoção da qualidade de vida no trabalho. 

Esse contexto fez com que as organizações também adotassem uma nova 

visão com relação aos recursos humanos. Conforme explicado por Jabor, Leite e Hora 

(2009), as empresas que visam a sustentar suas vantagens competitivas devem 

investir constantemente em capital humano, tornando a Qualidade de Vida no 

Trabalho (QVT) um diferencial competitivo. 

A produtividade e eficiência organizacional, segundo Rocha (2007), faz com 

que QVT seja essencial para a sobrevivência das organizações, pois, para que se 

alcance as metas, é necessário participação e comprometimento dos trabalhadores. 

Dessa forma, trazem-se benefícios para a organização como um todo, principalmente, 

por meio de maior produtividade, qualidade nos processos e melhor relacionamento 

com os colaboradores. 

Nessa pesquisa, o tema Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) vai ser abordado 

de modo a mostrar como o assunto vem se tornando um dos principais pontos 

estratégicos discutidos nas organizações para que, além de desenvolvimento humano 
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e das próprias organizações, sirva como atração de talentos e conciliação dos 

interesses individuais com os coletivos, em prol do alcance dos objetivos comuns que 

influenciam diretamente a sobrevivência e diferenciação das organizações no 

mercado. 

O ambiente empresarial sofre com constantes mudanças que impactam 

diretamente nas relações de trabalho, tornando o ambiente altamente competitivo. 

Segundo Hitt, Ireland e Hoskisson (2013, p.6) a “realidade da concorrência global é 

parte fundamental do processo de administração estratégica e influencia 

significativamente o desempenho das empresas”. Atualmente, devido a globalização 

e avanços tecnológicos, muitas organizações não conseguem se estabelecer no 

mercado e conquistar vantagens competitivas se não se diferenciar das demais.  

Segundo Hitt, Ireland e Hoskisson (2013, p.70) existem diferentes formas de 

implementação de estratégias de acordo com a competência essencial da 

organização. Podem ser orientadas a liderança em custos, visando reduzi-los e obter 

preços baixos, ou focadas na diferenciação e na capacidade de agregar valor à 

empresa. Os autores ainda evidenciam a importância dos recursos intangíveis, entre 

eles o capital humano, como “fonte superior e mais potente de competências 

essenciais”. 

Limongi-França (2014) alerta que ainda existem diversas dificuldades 

enfrentadas devido à falta de conhecimento técnico sobre Qualidade de Vida no 

Trabalho, o que, consequentemente, afeta a implementação de projetos na área de 

Recursos Humanos no Brasil. 

O trabalho a ser desenvolvido tem por justificativa diminuir a falta de 

consciência sobre a importância de se ter pessoas dispostas a conquistar resultados 

em sua equipe, auxiliando diretamente no aumento da competitividade da organização 

no mercado, por meio da satisfação delas com o trabalho e também no trabalho. A 

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) vem ao encontro da promoção dessas 

satisfações, apesar das grandes dificuldades que as organizações se deparam 

quando precisam gerenciá-la (QVT). 

O trabalho ainda tem a finalidade de mostrar o que a Gestão da Qualidade de 

Vida no Trabalho (GQVT) pode contribuir com o desenvolvimento organizacional, 

apresentando os aspectos que estão, cada vez mais, indo além de cumprir os exigidos 

critérios legais de segurança e saúde no trabalho. Também quais são os principais 
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pontos de dificuldades administrativas, quando o assunto é GQVT, e como esses 

pontos influenciam nos caminhos traçados pelas organizações, que possuem uma 

visão diversificada do trabalho, por reconhecer que o trabalhador é um agente de 

contribuição e participação constantes.  Limongi-França (2014), mostra o quanto as 

organizações precisam considerar as necessidades e os anseios dos trabalhadores 

ao elaborar suas estratégias, para proporcionar alinhamento entre interesses dos 

trabalhadores e das organizações, tal como citado por Hitt, Ireland e Hoskisson 

(2013), trazendo vantagens competitivas e diferencial no ambiente empresarial. 

O foco da pesquisa é mostrar quais as influências competitivas que Qualidade 

de Vida no Trabalho traz e estudar quais são os principais problemas enfrentados nas 

organizações, com a perspectiva de Gestão de Pessoas alinhada a Estratégia 

Organizacional. 

De diversos estudos encontrados sobre o tema, não há aquele que visa 

relacioná-los e trazer quais são os principais problemas enfrentados no ambiente 

organizacional na implementação da GQVT e que também afetam a competitividade 

organizacional. Com isso, colaborar com o aumento de conscientização e mostrar os 

principais pontos de atenção quando se trata desse assunto.  

Portanto, com a realização dessa análise dos estudos já existentes, o problema 

de pesquisa é diagnosticar e verificar a existência de padrões de dificuldades quando 

há a implantação de Gestão de Qualidade de Vida no Trabalho (GQVT) nas 

organizações. 

Tem-se como objetivo geral mostrar a importância da Qualidade de Vida no 

Trabalho (QVT) e as principais dificuldades encontradas pelas organizações no atual 

cenário altamente competitivo, no qual as pessoas se tornaram o diferencial para 

melhores desempenhos das organizações. 

A intenção dessa pesquisa foi descrever e caracterizar os principais elementos 

que compõe a QVT atualmente, suas influências na rotina dos colaboradores e, 

consequentemente, na competitividade das organizações.  

Relacionar as informações estudadas, a fim de diagnosticar quais as principais 

dificuldades enfrentadas para se ter QVT e quais são as reações observadas no 

ambiente organizacional. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. CONCEITOS 

 

2.1.1. Trabalho 
 

Araujo, Bridi e Motim (2011, p.48) relacionam as visões de três importantes 

estudiosos que definiram o conceito de trabalho destacando-os:  

“John Locke (1632-1704), que definiu o trabalho como origem de toda a 
propriedade, e Adam Smith (1723-1790), que o elevou a produtor de todas as 
riquezas, enquanto Marx (1975) concebeu-o não apenas como fonte de 
produtividade, mas como expressão da própria humanidade”.  
(ARAUJO, BRIDI E MOTIM, 2011, p.48) 

A partir dessas definições os autores analisam o trabalho como “esforço para 

transformar a natureza e, nesse processo, o homem transforma a si mesmo” (ARAUJO, 

BRIDI E MOTIM, 2011, p.49). 

Ferreira (1997), citado por Barbosa Filho (2010, p.6), define trabalho como 

“atividade coordenada, de caráter físico e/ou intelectual, necessária à realização de 

qualquer tarefa, serviço ou empreendimento”. 

Castro (2014, p.61) conceitua trabalho como “uma ação cujo resultado se 

incorpora ao objeto. No entanto, ressalta-se que até tarefas simples, mecânicas e 

repetitivas são produtos de inteligência”. 

Segundo Vieira (1994, p.46), o termo trabalho pode ser conceituado como “a 

capacidade que o homem tem de, usando seus atributos físicos, mentais e sociais, e 

estando diante de um problema, imaginar sua solução”. Com isso, o autor explica, as 

“capacidades humanas de predeterminar, prever e planejar”, tais quais se relacionam 

diretamente com o ato de trabalhar. 

Observa-se que trabalho é resultante das ações físicas e mentais coordenadas 

a fim de transformar algo, cabendo somente aos seres humanos racionais esta 

capacidade, pois envolve questões de inteligência. Vieira (1994) acrescenta ao 

conceito os aspectos sociais envolvidos e também evidencia que o trabalho está 

fortemente relacionado a aparição de problemas rotineiros e a capacidade de 

solucioná-los. 
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2.1.2. Qualidade de Vida no Trabalho 

 

Com o intuito de demonstrar qual foi a experiência vivida no Brasil quando o 

assunto é QVT (Qualidade de Vida no Trabalho), Fernandes e Gutierrez (1998), 

citados por Limongi-França (2014), explicam que a nova organização do trabalho 

proporcionou fortes contribuições para as preocupações dos gestores com o aumento 

de satisfação dos funcionários para, consequentemente, aumentar a produtividade 

nas organizações. 

O conceito de Qualidade de Vida no Trabalho foi se aprimorando a partir dessas 

preocupações, considerando aspectos ainda mais sofisticados, como o 

comportamento individual e coletivo, influência ambiental e necessidades humanas. 

Porém, segundo afirma Limongi-França (2014), ainda falta conhecimento técnico e 

teórico sobre o conceito, o que dificulta a implementação de projetos na área de 

Recursos Humanos no Brasil. 

Para explicar quais critérios são utilizados em QVT, Walton (1975), citado 

Limongi-França (2014), fornece algumas categorias como fundamentais para a 

implementação desses projetos, tais como, compensação justa e adequada, 

condições de trabalho seguras e saudáveis, oportunidades de desenvolvimento de 

capacidades humanas, crescimento contínuo e garantia de emprego, integração 

social e constitucionalismo na organização. 

Rodrigues (1994), citado por Rocha (2007), entende QVT como a resultante 

direta de diversas dimensões, baseadas na tarefa e também aquelas independentes 

da tarefa, que são capazes de produzir motivação e satisfação, resultando em 

diversas atividades e condutas dos indivíduos. 

Já Chiavenato (2010, p.487) explica que “QVT envolve aspectos intrínsecos 

(conteúdo) e extrínsecos (contexto) do cargo” que afetam os comportamentos e 

atitudes do trabalhador e do grupo que está inserido, influenciando diretamente na 

produtividade, seja individual ou coletiva, a partir de aspectos como “motivação para 

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

vontade de inovar ou aceitar mudanças e, principalmente, agregar valor à 

organização”. 
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Nadler e Lawler (1983), citado por Jabor, Leite e Hora (2009, p.80), também 

destacam a importância da QVT na motivação e satisfação do indivíduo, exaltando o 

objetivo principal que é atingir um nível de alta produtividade.  

Albuquerque e Limongi-França (1998), citados por Oliveira e Limongi-França 

(2005), conceituam QVT caracterizando as ações organizacionais e gestão para sua 

efetivação: 

Conjunto de ações de uma empresa que envolve diagnóstico e implantação 
de melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais dentro e fora 
do ambiente de trabalho, visando propiciar condições plenas de 
desenvolvimento humano para e durante a realização do trabalho. 
(ALBUQUERQUE; LIMONGI-FRANÇA, 1998). 
 

Portanto, o conceito de QVT, com o passar do tempo, passou a incorporar 

novos aspectos além de segurança e saúde no trabalho. O termo significa também 

proporcionar bem-estar, motivação e satisfação ao trabalhador, levando em 

consideração a perspectiva individual e a coletiva. 

Adotando uma visão biopsicossocial (características biológicas, psicológicas e 

sociais) do indivíduo, QVT é o ponto chave de equilíbrio entre os anseios dos 

trabalhadores por bem-estar e a busca constante por resultados satisfatórios de 

produtividade pelas organizações. Conciliando os interesses individuais com as 

estratégias do negócio, o ambiente organizacional se torna propício para inovações e 

seu pleno desenvolvimento. 

 

2.2.  ORIGEM E EVOLUÇÃO DO TRABALHO E DA QUALIDADE DE VIDA 

 

Ao longo da História, a sociedade passou por inúmeras transformações 

socioeconômicas. Consequentemente, as relações de trabalho também se 

modificaram. Limongi-França (2014) descreve a evolução da QVT: do início voltado 

para saúde e segurança no trabalho até tornar-se um importante aspecto estudado 

para a construção de estratégias no ambiente empresarial. O porquê desse 

desenvolvimento se deu a partir de fatores do trabalho que se desencadearam através 

da história do mundo das organizações e, atualmente, fazem parte da rotina do 

trabalhador. 

 Araujo, Bridi e Motim (2011, p.51) detalham a origem do termo ‘trabalho’ 

derivado da palavra do “latim vulgar”, tripalium, associado assim ao instrumento de 

tortura antigo representando “esforço físico, cansaço e penalização”. Portanto, essa 
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atividade era tida como sofrimento e indignação, reservada aos escravos na 

Antiguidade e também aos servos na Idade Média. 

Segundo Arendt (2011, p.103), “os antigos raciocinavam de modo contrário: 

achavam necessário ter escravos em virtude da natureza servil de todas as ocupações 

que fornecessem o necessário para a manutenção da vida”. Por isso, o trabalho 

escravo era visto como uma necessidade natural do ser humano. 

Na era moderna, muda-se essa visão e o trabalho passa a ser valorizado, 

entendido como algo digno, fonte de produção e riqueza. Araujo, Bridi e Motim (2011, 

p.52) citam Weber (1967) que explica essa nova visão de trabalho como fruto também 

da reavaliação da concepção cristã, que considerava o trabalho como castigo, 

entendimento que, até aquele momento, tinha hegemonia. Com a realidade em 

transformação, a nova relação entre “a religião protestante e o desenvolvimento 

capitalista” exige a instituição de um novo sentido ao trabalho. 

Arendt (2011, p.115) ilustra o antagonismo das visões, “o desprezo pelo 

trabalho na teoria antiga e sua glorificação na teoria moderna”, baseado no 

comportamento dos trabalhadores ou, como explicado, “na atitude subjetiva ou na 

atividade do trabalhador - um desconfiado de seu doloroso esforço, outro louvando a 

produtividade”. 

Nos séculos XVIII e XIX, segundo Araujo, Bridi e Motim (2011, p.52), “o 

processo de valorização do trabalho foi lento e precedeu o sistema de fábrica, como 

trabalho assalariado em indústrias”, referente a Revolução Industrial. A partir do 

século XX, o trabalho assalariado transformou as condições das pessoas e se 

apresenta como sendo meio passível de ascensão social, apesar da dificuldade em 

se alcançar a propalada ascensão. A falta de condições adequadas de vida e de 

trabalho aos trabalhadores causou muitos conflitos sociais na época e motivou muita 

resistência por parte da classe operária. 

Araujo, Bridi e Motim (2011, p.53) explicam que “a resistência dos 

trabalhadores ao trabalho industrial, massificado, fizeram emergir um arcabouço 

jurídico de garantias de direitos sociais, como o Direito do Trabalho”. Como citado 

pelos autores, no Brasil, o reconhecimento da grande desigualdade existente entre o 

poder dos trabalhadores e dos empregadores favoreceu a promulgação da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em 1943, ratificada na Constituição Federal 

de 1988, para assegurar e firmar os direitos e deveres nas relações de trabalho. 
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Antunes (2008, p.23) cita as grandes mudanças e transformações que 

ocorreram no mundo nos anos 80, “uma década de grande salto tecnológico, a 

automação, a robótica e a microeletrônica invadiram o universo fabril, inserindo-se e 

desenvolvendo-se nas relações de trabalho e de produção de capital”. O autor 

apresenta o capitalismo contemporâneo e a expansão do trabalho assalariado, 

também o fordismo e o taylorismo mesclando-se aos processos produtivos, o que deu 

força a ampliação de outros setores organizacionais, como o de serviços, além da 

maior incorporação das mulheres nas organizações e a expansão do trabalho 

terceirizado. 

Albuquerque et al. (2009, p.9) apresentam a importância do desenvolvimento 

da sociedade informacional: “trabalho passou a ser encarado como meio de 

autodesenvolvimento pessoal e profissional, deixando para trás a percepção de mero 

meio de sobrevivência ou de acúmulo de riquezas”, sendo que tal percepção vigora 

até os dias atuais. 

Limongi-França (2014) explica que a compreensão atual do trabalhador inclui 

maior participação familiar e o foco em objetivos pessoais. Nesse novo entendimento 

sobre o trabalhador, também estão presentes a influência dos fatores 

socioeconômicos (globalização, tecnologia, consumismo, organizações em classes), 

a busca constante por alcançar metas (alta competitividade) e pressões 

organizacionais (agilidade nas informações, padronização dos processos, melhorias 

contínuas, qualidade) que fazem parte do cotidiano do trabalhador. Destacando a 

Escola Socioeconômica, Giddens (1998), citado por Limongi-França (2014, p.34), 

explica essa nova corrente, tendo como principais características: “o desenvolvimento 

da cidadania, responsabilidade e projetos sociais, igualdade com liberdade, 

preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável”, o que se tornou parte 

da rotina do trabalho atual. 

Para entender o surgimento de Qualidade de Vida no Trabalho, Limongi-França 

(2014) faz um resgate histórico das Escolas Organizacionais. A autora apresenta 

como referência inicial a racionalização da produção em massa e padronização do 

trabalho proposta por Taylor. Em seguida, destaca o surgimento da teoria das 

relações humanas, Elton Mayo e suas contribuições para questões psicológicas e 

sociais envolvidas no trabalho. Também apresenta as concepções de McGregor e a 

teoria da administração X e Y, que são dois conceitos que norteiam os primeiros 
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estudos da relação existente entre empresa e seus trabalhadores. Esses estudos 

foram aprimorados com a inclusão da hierarquia das necessidades humanas, 

proposta por Maslow, que, entre várias demandas, destaca os anseios humanos para 

buscar a auto realização. Em sequência, Herzberg é apresentado por sistematizar as 

necessidades em fatores higiênicos ou de motivação do ser humano. Colabora com 

esse entendimento, a preocupação com a qualidade nos processos organizacionais, 

abordada por Juran e Deming, que observaram que as questões de qualidade pessoal 

também interferem no resultado final. 

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

principais contribuições da QVT conforme o Quadro 1: 

 

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). 

 

As constantes mudanças, impulsionadas com a globalização, afetam 

diretamente as relações de trabalho, gerando novas preocupações e, 

consequentemente, novas soluções gerenciais no ambiente empresarial e do 

trabalho. 

A Escola da Condição Humana no Trabalho emerge a fim de firmar a 

importância dos fatores biológicos, psicológicos e sociais nas condições de vida do 

trabalhador. Por isso, Limongi-França (2014) defende a visão biopsicossocial, 

fundamentando a GQVT de acordo com essas três dimensões do indivíduo. 

A partir dessa nova compreensão do ser humano e do trabalho, passou-se a 

ter um novo entendimento desse ambiente e de suas influências na organização. Esse 

novo entendimento favoreceu o desenvolvimento de ações organizacionais que 

podem promover qualidade de vida no trabalho. 
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2.3. GESTÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 

Oliveira e Limongi-França (2005) mostram que Gestão de Qualidade de Vida 

no Trabalho (GQVT) são “todas as ações que a empresa e os empregados 

desenvolvem na busca da integração biopsicossocial e do controle dos fatores de 

riscos ocupacionais”.  

Guidelli e Bresciani (2010, p.59) conceituam o termo como “articulação do 

diagnóstico, políticas e programas realizados pela organização em foco, como 

objetivo, explícito ou não, de impacto positivo na qualidade de vida no trabalho de 

seus funcionários”. 

Limongi-França (2014), em seus estudos, explica a existência de fatores 

críticos da GQVT. São fatores críticos da GQVT: o conceito de QVT, a produtividade, 

a legitimidade, o perfil do gestor, as prática e valores, e a competência GQVT. Eles 

são determinantes na elaboração, na implementação e no desempenho da Qualidade 

de Vida no Trabalho nas organizações. Esses fatores devem ser atentamente 

administrados, pois são considerados grandes desafios no ambiente organizacional 

quando o assunto é Qualidade de Vida no Trabalho, na perspectiva de Gestão de 

Pessoas alinhada a Estratégia Organizacional. 

 

2.3.1. Ergonomia 

 

Oliveira (2011, p.164) explica que Ergonomia estuda “a relação existente entre 

o trabalhador e seu posto de trabalho”, exemplificando como o estudo de móveis, 

máquinas, ferramentas e do espaço adequados, unificando com as demais condições 

propícias a favorecer o desempenho no trabalho. 

Já Ferraz (2000), citado por Limongi-França (2014), amplia o conceito e explica 

que Ergonomia tem como base o estudo dos meios físicos, cognitivos, ambientais e 

psicossociais. Também demonstra a importante tarefa dos projetos ergonômicos, que, 

com o passar do tempo, precisou considerar o contexto social no qual o trabalhador 

está inserido e se sofisticar com o intuito de avaliar como o trabalho influencia a sua 

vida e a promoção de bem-estar como um todo. 

Segundo Barbosa Filho (2010, p.36), Ergonomia é “a ciência do conforto 

humano, a busca do bem-estar, a promoção da satisfação no trabalho, a maximização 
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da capacidade produtiva, a segurança plena etc.”. Ou seja, é a promoção de um 

ambiente de trabalho saudável e seguro. O autor ainda defende, como objetivo central 

da Ergonomia, a concepção do trabalho com “menores exigências e, por 

consequência, concorra para um menor desgaste, resultando, portanto, em menores 

oportunidades de danos a integridade da saúde”. 

 

2.3.2. Comunicação para atendimento à Qualidade de Vida 

 

Limongi-França (2014) defende a importância da comunicação e da informação 

ser difundida de forma eficaz e eficiente. Sendo esse mecanismo a principal forma de 

conscientizar para adoção de melhores hábitos e, consequentemente, novos e 

saudáveis estilos de vida. Ou seja, a autora considera a falta de informação e 

conhecimento como grande responsável pelos maus hábitos, pelo desenvolvimento 

de doenças e pelos acidentes no ambiente de trabalho. 

 

2.3.3. Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho  

 

Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho, comumente 

referenciado pela sigla DORT, são novas doenças que surgiram agravadas por 

esforços no trabalho, como enfermidades dos tendões, nervos, músculos, do sistema 

vascular, bursa, entre outros. Segundo Limongi-França (2014), essas doenças estão 

fortemente vinculadas ao estresse no trabalho. 

Sznelwar e Zidan (2000), citados por Limongi-França (2014), afirmam que há 

maior propensão para desenvolvimento do estresse e dos DORT, devido a inserção 

das pessoas em ambientes de sistemas altamente informatizados, com pressão de 

ritmos acelerados e elevada exigência de produtividade, insuficiência de pausas, 

excessiva padronização das tarefas, forte solicitação da atenção e da memória, 

estimulo constante por competitividade e frequente ocorrência de conflitos. 

Segundo Barbosa Filho (2010), também se observa nas organizações o uso da 

expressão LER/DORT, que é junção das siglas de Lesões por Esforços Repetitivos e 

Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho. O autor relaciona os 

principais incidentes, que potencializam ambos, como a postura adotada e mantida 

para realização do trabalho, o movimento e força aplicados na execução das tarefas, 

os fatores psicológicos (por exemplo, pressões psicológicas, situações sociais e de 
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relacionamento interpessoal, entre outros) e as características biológicas, pessoais de 

cada pessoa. 

 

2.3.4. Estresse no trabalho e abordagem psicossomática 

 

Oliveira (2011, p.163) conceitua estresse como “conjunto de reações 

adaptativas do organismo a quaisquer perturbações de ordem física ou psíquica 

capazes de retirá-lo de seu estado de equilíbrio”. 

Chiavenato (2010, p.473) define estresse como “conjunto de reações físicas, 

químicas e mentais de uma pessoa decorrente de estímulos ou estressores que 

existem no ambiente”. 

Conforme explicado por Chiavenato (2010), o estresse não é necessariamente 

algo anormal, pois algumas pessoas trabalham bem sob algum nível de pressão ou 

cobrança. Em alguns casos, surgem ideias inovadoras e criativas a fim de solucionar 

os problemas. Porém, altos níveis de estresse, ocasionados, por exemplo, por 

sobrecarga de trabalho, relações problemáticas, entre outros, podem gerar distúrbios 

ou doenças graves. 

A abordagem psicossomática tem auxiliado as pessoas a se conscientizar 

sobre o estresse e a levar em consideração o equilíbrio biopsicossocial. Limongi-

França e Rodrigues (1999), citados por Silva (2004), explicam que o ser humano deve 

ser entendido por três dimensões interdependentes, descritas a seguir: 

1- Dimensão Biológica: Características físicas herdadas ou adquiridas ao nascer 

e durante toda a vida. Inclui metabolismo, resistências e vulnerabilidades das 

pessoas; 

2- Dimensão Psicológica: Processos afetivos, emocionais e lógicos, tanto 

conscientes quanto os inconscientes. Aqueles que formam personalidades, a 

percepção e posicionamento diante das pessoas e das situações vivenciadas; 

3- Dimensão Social: Valores e crenças, o papel exercido na família, no trabalho, 

na sociedade e nos grupos em que participa. Sendo que o meio ambiente e o espaço 

geográfico no qual está inserido também influenciam essa dimensão social. 

Segundo Silva (2004, p.63) a partir do entendimento do conjunto de fatores que 

causam o estresse, “biológicos, ecológicos, psicológicos, culturais e sociais”, emerge 

a abordagem psicossomática e a avaliação do ser humano em três dimensões. 
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2.3.5. Análise dos fatores psicossociais 

 

Vieira (1994) explica que, com o passar do tempo, as condições materiais 

oferecidas pelas organizações passaram a ser insuficientes para os trabalhadores e 

isso começou a afetar diretamente a produtividade. Com isso, os fatores psicossociais 

influenciam significativamente no comportamento do trabalhador e alguns aspectos 

como a personalidade, sentimentos, valores, preconceitos, emoções, cultura externa 

e interna, as formas de interações em grupo passaram a ser observados e estudados. 

Limongi-França (2014) classificou as ações que podem ser desenvolvidas para 

recuperação, se tratando de pessoas que já estão doentes, levando em consideração 

aspectos físicos, psicológicos e também sociais (visão biopsicossocial).  Essas ações 

podem ser de proteção, que visam a prevenção de possíveis atitudes que possam 

afetar a saúde e qualidade de vida do trabalhador. E ações de promoção da saúde, 

que são mais abrangentes e vão além de prevenir, por também proporcionar bem-

estar. 

Atualmente, a saúde passou a ser algo além de apenas não estar doente, 

incorporando em seu significado a satisfação e a plenitude, ou seja, ter qualidade de 

vida. 

 

2.3.6. Higiene no trabalho 

 

Saliba et al. (1997, p. 11), citados por Barbosa Filho (2010, p.8), conceituam 

Higiene no Trabalho como:  

A ciência e a arte dedicadas à antecipação, reconhecimento, avaliação e 
controle de fatores e riscos ambientais originados nos postos de trabalho e 
que podem causar enfermidade, prejuízos para a saúde e bem-estar dos 
trabalhadores, tendo em vista o possível impacto nas comunidades vizinhas 
e no ambiente em geral. 
(SALIBA et al., 1997, p. 11). 

Segundo Chiavenato (1998, p.429), “higiene do trabalho refere-se ao conjunto 

de normas e procedimentos que visa proteção física e mental do trabalhador”. 

O termo apresenta caráter preventivo dos riscos potenciais no ambiente de 

trabalho, estando fortemente relacionado ao diagnóstico das causas de possíveis 

doenças ocupacionais. O autor traz os principais objetivos da higiene no trabalho, 

sendo elas eliminar possíveis causas das doenças profissionais, reduzir os efeitos 

negativos provocados pelo trabalho a pessoas doentes e portadoras de problemas 
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físicos, prevenir o agravo de lesões e doenças, promovendo manutenção da saúde e 

aumento da produtividade dos trabalhadores. 

Chiavenato (1998) apresenta a existência de três grupos de condições que 

devem ser considerados. Sendo elas, as de condições ambientais de trabalho 

(iluminação, temperatura, ruído, temperatura, umidade), condições de tempo (duração 

da jornada de trabalho, horas extras, períodos de descanso, etc.) e de condições 

sociais (organizações informais, status, etc.).  

A higiene no trabalho trata principalmente do grupo de condições ambientais 

de trabalho, apesar de também possuir cuidado com os demais grupos. 

 

2.3.7. Agravos à saúde 

 

Limongi-França (2014, p.39) aponta o termo conhecido como “patologia do 

trabalho” que significa a mudança e ampliação da visão quando se trata de doenças 

profissionais e a saúde do trabalhador. Há a necessidade de se diagnosticar os 

agravos e excessos relacionados ao trabalho, pois a patologia do trabalho influencia 

a qualidade de vida. 

Mendes (1999), citado por Limongi-França (2014), descreve o requisito 

fundamental da reversibilidade. Quando a organização e o profissional da saúde 

detectam precocemente os problemas de saúde, estes ainda são reversíveis, 

bastando implantar ações adequadas no ambiente de trabalho para eliminar a causa. 

No caso de detecção de problema em fase avançada, é possível reverter, apesar de 

implicar tratamento médico. Mas, mesmo nesse caso (detecção tardia), implantar 

ações que eliminem a causa do problema é fundamental para não prejudicar mais 

trabalhadores no futuro. 

Portanto, é de grande importância o trabalho em detectar esses agravos 

precocemente, a fim de acompanhar esses processos que possuem riscos à saúde, 

estabelecendo as melhores condições para execução das tarefas. 

Existe outro aspecto a considerar: segundo os estudos de Seligmann-Silva 

(1995), citado por Limongi-França (2014), existe subjetividade nas condições de 

trabalho sobre os quais fatores físicos, químicos e biológicos também influenciam na 

execução do trabalho. Por isso, outra questão entra em pauta: saúde mental, pois 

também interfere na qualidade de vida de qualquer pessoa. 
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Para Limongi-França (2014), o grande desafio é manter qualidade de vida no 

trabalho com o crescimento dos equipamentos automatizados, ritmos de produção 

acelerados, longos períodos de trabalho, racionalização das tarefas, pressões sociais 

e estresse. Surgem grandes riscos ocupacionais, ou seja, maior probabilidade de 

gerar doenças relacionadas ao ambiente de trabalho. 

 

2.3.8. Programas legais de segurança e saúde no trabalho 

 

Segundo Limongi-França (2014), o Brasil possui o conjunto de leis e decretos 

mais avançado do mundo, no qual foram introduzidas normas de dois programas: o 

PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), com o intuito de preservar 

integridade do trabalhador; e o PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional), com a finalidade de priorizar a higidez dos trabalhadores, ou seja, 

diagnóstico precoce dos agravos a saúde no ambiente de trabalho.  

Apesar dos programas serem diferentes, geralmente, são implantados de forma 

conjunta, ou seja, integrados, a fim de serem mais eficientes. Atualmente, a execução 

de ambos os programas, bem como seus itens e o atendimento às normas, é 

fiscalizada pelo Ministério do Trabalho. 

 

2.3.8.1. Segurança do trabalho 

 

Ferreira (1997), citado por Barbosa Filho (2010, p.7), define Segurança como 

“estado, qualidade ou condição de seguro. Condição daquele ou daquilo em que se 

pode confiar”. 

Barbosa Filho (2010, p.7) apresenta a seguinte visão de Segurança no 

Trabalho: “desenvolver estes e aqueles para que possam oferecer a segurança de 

cada um destes na organização. O meio pode ser material ou imaterial, tangível ou 

intangível”. 

Já Chiavenato (1998, p.436) conceitua Segurança do Trabalho como “conjunto 

de medidas e técnicas, educacionais, médicas e psicológicas, empregadas para 

prevenir acidentes”. E Chiavenato (2010) amplia o conceito em três principais áreas: 

“prevenção de acidentes, prevenção de incêndios e prevenção de roubos”. 
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Os acidentes são aqueles decorrentes do trabalho que podem provocar lesões 

corporais, perturbações funcionais ou até doenças que causem morte, perda da 

capacidade do trabalho, total ou parcial, permanente ou temporária. 

Chiavenato (1998) explica que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA) existe devido uma exigência legal da CLT, sendo de extrema importância no 

apontamento dos atos inseguros dos trabalhadores e no diagnóstico das condições 

inseguras. Porém, o autor alerta que deve existir um órgão de segurança nas 

organizações que trabalham em prol das soluções desses apontamentos. 

 

2.4.  FATORES CRÍTICOS DE GQVT 

 

2.4.1.  Conceito de QVT 

 

Segundo Limongi-França (2014), o tema Qualidade de Vida no Trabalho tem 

despertado o interesse dos administradores brasileiros devido a oportunidade de 

proporcionar satisfação ao colaborador e produtividade às organizações. Para que 

esse objetivo seja alcançado, é necessário que haja compreensão do conceito de QVT 

por todos os integrantes da organização, a fim de construir políticas de gestão de 

pessoas com foco no bem-estar dos indivíduos.  

Limongi-França (2014, p. 34) explica que ainda existe falta de consciência 

sobre o assunto ou divergência no entendimento do conceito, gerando barreiras 

quanto ao entendimento e aplicação de GQVT, que costuma refletir na dificuldade 

referente ao papel desempenhado pelos profissionais de Recursos Humanos.  

 

2.4.2. Produtividade 

 

Vieira (1994, p.34) conceitua produtividade como “o aumento da relação entre 

determinado resultado a ser obtido em um prazo também determinado e seu 

respectivo custo”.  

A partir da lógica utilizada no Taylorismo, Limongi-França (2014) traz a visão 

de produtividade como maior divisão das tarefas e especialização do trabalho com o 

intuito de obter maior índice de produção, redução de custos e preço final dos produtos 

e serviços mais acessível. Surge desse entendimento a percepção de que 

produtividade está ligada à larga escala de produção, tornando os produtos e serviços 



26 
 

 
 

mais acessíveis no mercado, potencializando o poder de compra do consumidor, 

trazendo também a visão de padronização e divisão do trabalho como um aspecto 

que gerava produtividade e, consequentemente, competitividade às empresas. Por 

isso, fatores como tecnologia e habilidades no desenvolvimento das tarefas são 

considerados como pontos críticos para se ter vantagem competitiva. 

Ao relacionar a teoria clássica com a contemporânea, Limongi-França (2014, 

p.44) apresenta um novo conceito de produtividade como o “aumento de produto 

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

trabalhador”. Assim, como o trabalhador é o responsável pela obtenção da 

produtividade, é necessário que os indicadores tenham significado claros para si. 

Segundo Vieira (1994), produtividade pode significar Eficiência, por ser 

diretamente influenciada pela qualidade do produto e aproveitamento de recursos, ou 

por Eficácia, por ser influenciada pelo alcance dos resultados esperados. E até mesmo 

por Efetividade, pela somatória dos dois conceitos, tornando mais abrangente o 

significado de produtividade. 

A produtividade assume novas características com a adoção dos conceitos de 

eficácia e eficiência do trabalho. Eficiência se refere ao máximo aproveitamento dos 

recursos para entregar produtos com qualidade. Eficácia se refere à entrega desses 

produtos em conformidade ao que foi proposto no prazo planejado. 

D’Ambrosio (1986, p.49), citado por Limongi-França (2014), explica que 

geralmente se é utilizado de um índice de produtividade a fim de relacionar a 

quantidade de produção e a quantidade dos meios de produção utilizados, não sendo 

determinado quais seriam as melhores condições para o alcance do índice esperado, 

o que afeta diretamente na qualidade tanto do produto ou serviço quanto do trabalho 

do colaborador. Por isso, Limongi-França (2014) explica que o ambiente competitivo, 

ou altamente tecnológico, ou aqueles com exigências de altos níveis de produtividade, 

requer prioridade em construir um ambiente com bem-estar, considerando as 

dimensões biológica, psicológica, social e organizacional do indivíduo. 

Segundo Vieira (1994, p.28), Recursos Humanos e Qualidade devem ser 

entendidos com intuito de melhorar a produtividade, tendo uma visão “fundamentada 

na teoria de sistemas e de administração holística”. 

Fernandes (1996), citado por Rocha (2007, p.13), declara a necessidade 

constante de participação das pessoas na gestão da Qualidade Total em uma 
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organização, a fim de atender a demanda dos clientes externos. Por isso, o autor 

defende a importância dos esforços organizacionais para conduzir à realização 

humana, pois, conforme foi abordado, “qualidade só terá sentido se gerar qualidade 

de vida”. 

Por isso, a produtividade não deve ser associada somente aos processos de 

produção, deve haver uma visão holística de todas as atividades envolvidas e suas 

relações integradas. Sendo relacionado, principalmente, às condições dos 

trabalhadores, sejam elas físicas, psicológicas ou ambientais do local de trabalho. 

Segundo 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”.  

O trabalho faz com que a produtividade esteja presente na vida do indivíduo 

em sentido amplo. Como a produtividade é elemento presente no trabalho e essencial 

aos negócios, ela se torna um fator crítico para a Gestão da Qualidade de Vida no 

Trabalho. Na perspectiva biopsicossocial, haverá a necessidade de envolvimento do 

trabalhador no planejamento e na busca pela produtividade, promovendo a percepção 

de pertencimento ao processo para garantir significado dos indicadores aos 

trabalhadores e bem-estar aos mesmos. 

 

2.4.3.  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”. 

Com o intuito de envolver além dos direitos e deveres, ser legítimo, segundo a autora, 

é aceitar e respeitar as decisões e comportamentos coletivos e individuais. 

Portanto, Limongi-França (2014) explica a necessidade da consideração do 

que está além do descrito na legislação ou normas estabelecidas pela organização. A 

autora apresenta a importância da avaliação dos impactos sociais, no que diz respeito 

ao desenvolvimento profissional e pessoal, observando como a organização responde 

com ações justas e éticas, destacando a necessidade de contemplar a aceitação, o 

desenvolvimento e colaboração de todos na concepção e na implantação dos 

processos organizacionais. 
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2.4.4.  Perfil do Gestor 

 

Limongi-França (2014) explica o fator crítico Perfil do Gestor, dando ênfase a 

importância do conhecimento em Administração para o desempenho de Qualidade de 

Vida no Trabalho. Certas competências gerenciais são essenciais e devem ser 

desenvolvidas e aprimoradas, como comunicação interpessoal, gestão de modelos 

inovadores, alinhamento das estratégias adequadas visando atender interesses 

interpessoais e institucionais, compreensão da integração do administrativo e visão 

sistêmica, dentre outras. Sendo que, segundo a autora, um dos principais requisitos 

para o administrador é aprender a mudar e a lidar com o processo de aprendizagem, 

tanto operacional como conceitual, em todos os níveis da organização. 

Os líderes devem ser preparados a fim de promover a QVT e, 

consequentemente, bem-estar no trabalho. O autoconhecimento da liderança em QVT 

sustenta o desenvolvimento da organização, pois atua como propulsor das 

competências e dos valores da organização. 

 

2.4.5.  Práticas e valores 

 

Referente as práticas e valores de QVT nas organizações, Limongi-França 

(2014) explica que são numerosas e que se apresentam de variadas formas. Algumas 

em destaques foram: “ações voluntárias, atividades de saúde e segurança, 

autogestão da saúde são alguns focos temáticos pesquisados para ilustrar esse fator 

crítico”. 

Segundo a autora, existem empresas que fazem, ou seja, possuem programas 

institucionais de QVT. Outras que vendem, ou seja, que são especializadas em 

proporcionar algum aspecto de QVT. E ainda, aquelas que pesquisam e publicam, 

favorecendo a ampliação do aprendizado de novos conhecimentos em QVT. Em todas 

essas formas de atuação, Limongi-França (2014) mostra que há constante 

envolvimento com o desafio de revisão de valores das organizações. O termo valor, 

nesse caso, conforme explicado por Arantes (2013), diz respeito aos “princípios dos 

quais não se abre mão. Eles estão na base na nossa conduta individual assim como 

são os fundamentos da tomada de decisão das organizações”. 

Limongi-França (2014) ainda traz a discussão desse fator crítico em prol da 

consideração dos valores para as atividades, a fim de se ter coerência entre as 



29 
 

 
 

práticas organizacionais e os resultados esperados, de acordo com as capacidades 

de atuação dos trabalhadores, identificando e antecipando as mudanças 

organizacionais. 

 

2.4.6.  Competência GQVT 

 

Limongi-França (2014) explica que essa nova proposta conceitual pôs em 

evidência os problemas organizacionais que precisam ser gerenciados. A “Nova 

Competência” é caracterizada por três elementos, o conhecimento do negócio, a 

técnica e a estratégia. Com isso, há necessidade de rediscussão das práticas, 

readequação das políticas adotadas e alinhamento das expectativas das pessoas 

tanto nos níveis estratégico, tático e operacional. 

Conforme citado por Limongi-França (2014, p. 94): “A competência da gestão 

QVT deve pressupor sempre a integração comunitária, organizacional e da pessoa no 

trabalho, resultando em evidências de bem-estar”. Portanto, segundo a autora, surge 

uma nova forma de administrar com novas especialidades a fim de equilibrar os 

impactos causados no trabalho por conta da busca por resultados positivos, 

proporcionando o bem-estar biopsicossocial e organizacional do trabalhador e os 

resultados sociais, levando em consideração aspectos socioeconômicos, 

organizacionais e da condição da pessoa no trabalho. 

 

2.5.  BPSO-96 

A utilização do indicador BPSO-96 é conhecida e adequada, conforme 

explicado por Limongi-França (2014), para classificação biopsicossocial nas 

pesquisas organizacionais. A sigla é composta pela inicial de quatro palavras-chaves, 

que se referem às dimensões de QVT: 

B - Biológico; 

P - Psicológico; 

S - Social; 

O - Organizacional. 

Limongi-França (2001), citada por Arellano (2008), explica a forma como cada 

uma das camadas é influenciada pela GQVT. A dimensão biológica é aquela 

influenciada pela promoção de saúde e da segurança, controle de riscos ambientais 

e atendimento das necessidades físicas. A dimensão psicológica descreve os efeitos 
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baseados na promoção de autoestima e do desenvolvimento de capacidades 

pessoais e profissionais. A dimensão social baseia-se na oferta de benefícios sociais, 

obrigatórios e espontâneos, criação de oportunidades de lazer, esporte e cultura. E 

por fim, a 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 

descritas as principais definições encontradas pela autora de acordo com a camada 

especificada de QVT. 

 

  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: Adaptado de Limongi-França (2014). 

 

Conforme exemplo descrito no Quadro 2, 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. 

 

2.6. ESTRATÉGIA E VANTAGEM COMPETITIVA 

 

Albuquerque et al. (2009, p.7) explicam o surgimento da Escola de 

Administração Estratégica em 1970. Essa escola se caracteriza pela preocupação do 

sistema administrativo com o ambiente empresarial, com “posicionamento e revisão 

de atitudes; alocação de recursos e esforços para captar informações adequadas ou 

para elaborar planos de treinamento ou de estrutura”.  
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Barney e Hesterly (2011, p.4), conceituam estratégia de uma empresa como a 

definição de uma “teoria de como obter vantagens competitivas”, dando ênfase ao 

processo de administração estratégica, ao qual define “um conjunto sequencial de 

análises e escolhas que podem aumentar a probabilidade de uma empresa escolher 

uma boa estratégia”, que, consequentemente, gere vantagem competitiva. 

Hitt, Ireland e Hoskisson (2013, p.4) conceituam estratégia como “um conjunto 

de integrado e coordenado de compromissos e ações definidos para explorar 

competências essenciais e obter vantagem competitiva”. Portanto, o termo está 

diretamente ligado ao esforço coletivo dos integrantes a fim de definir o que a 

organização tem e faz de melhor, no sentido de conhecimentos, habilidades e 

tecnologia, agregando valor ao cliente, alcançando diferenciação e vantagem perante 

aos concorrentes. 

Segundo Porter (1989), a vantagem competitiva pode ser diagnosticada 

somente quando há uma cadeia de valores em uma empresa para competir com as 

demais, agregando valor ao produto ou serviço final para o consumidor. 

Porter (1989, p.29), conceitua cadeia de valores como sendo “as atividades que 

são executadas para projetar, produzir, comercializar, entregar e sustentar seu 

produto”, ou seja, as estratégias utilizadas pela organização e seus métodos de 

implementação ou execução de suas atividades para agregar valor ao cliente e 

sobreviver no mercado. 

Por isso, nesses casos, o valor que deve ser oferecido para criar vantagem 

competitiva, conforme explicado por Hitt, Ireland e Hoskisson (2013, p.72), é aquele 

“medido pelas características de desempenho de um produto e pelos atributos pelos 

os quais os clientes estão dispostos a pagar”. Tal qual, somente é obtido segundo os 

autores, quando as empresas agrupam de forma inovadora seus recursos e 

capacitações. 

Hitt, Ireland e Hoskisson (2013, p.4) também evidenciam a importância de 

vantagem competitiva por meio do seu significado, que é quando uma empresa 

“implementa uma estratégia que os concorrentes não conseguem copiar ou acham 

custosa demais para imitar”. 

Silva (2004), cita “vantagens competitivas, que são aquelas condições 

diferenciadas oferecidas pela empresa por meio de seus bens e/ou serviços”, 

alertando que tais vantagens só o são se percebidas e valorizadas pelo cliente. 
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Segundo Porter (1986), citado por Silva (2004), ainda é de extrema importância 

a análise das organizações e do mercado que estão inseridas para melhor 

compreensão do contexto vivenciado e o estabelecimento das estratégias para 

alcance de vantagens competitivas. Por isso, a análise das cinco forças competitivas 

da indústria ganha destaque, levando em consideração o estudo dos fornecedores, 

clientes, concorrentes, novos entrantes e substitutos. 

Tanto Hamel e Prahalad (1989) quanto Zaccarelli (2002), citados por Silva 

(2004), comentam que a “vantagem competitiva é finita”. A vantagem competitiva pode 

ser entendida como diferenciação que possui prazo de validade, pois, com o passar 

do tempo, é facilmente reproduzida pelos concorrentes. Consequência disso, a 

outrora vantagem competitiva pode se tornar um padrão ou, até mesmo, uma 

exigência do mercado. Por isso, as estratégias devem-se manter em movimento 

constante, baseando-se nas análises externas e internas da organização, processo 

no qual os colaboradores possuem importante papel. 

Albuquerque et al. (2009, p.10) realizaram uma pesquisa no Brasil, em 1987, 

sobre a importância e a necessidade de se pensar a Administração de Recursos 

Humanos (ARH) como integrante do nível estratégico. Os autores obtiveram a 

seguinte constatação: “os executivos de RH se envolviam na formulação das 

estratégias organizacionais na maioria das empresas pesquisadas”. A partir disso, 

identificou-se o trabalho do profissional de RH como conquistador e retentor de 

talentos na organização, papéis que promovem desempenhos positivos e favoráveis 

ao negócio. Ou seja, a ARH, além de suas atividades operacionais, passou a assumir, 

cada vez mais, um papel estratégico na organização. 

Albuquerque et al. (2009, p.15) citam a principal dificuldade nesse processo: 

“A totalidade do processo de mudança das práticas de gestão de pessoas 
nas organizações é dificultada em função da falta de geração de 
oportunidades (intrínseca e extrínseca) de transformações profundas e 
consistentes em cada parte que compõe essa totalidade. Somente a partir de 
um acúmulo de transformações nas partes é possível se fazer realizar a 
transformação desse todo”. 
ALBUQUERQUE et al. (2009, p.15) 

Portanto, a estratégia de gestão de pessoas precisa ser alinhada à estratégia 

organizacional, a fim de que essas transformações possam trazer resultados 

benéficos de curto, médio e longo prazos, favorecendo a contínua formação de 

vantagens competitivas e a implantação de novos modelos de ARH, como a Gestão 

da Qualidade de Vida no Trabalho. 
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3. METODOLOGIA 
 

3.1. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa assume caráter documental e qualitativo. Como explicado por 

Bardin (1979, p.38), permite-se a interpretação e descrição através da utilização de 

um conjunto de técnicas de investigação de mensagens de conteúdos que podem ser 

de natureza psicológica, sociológica, histórica, econômica, entre outros, a partir de 

documentos contemporâneos ou retrospectivos. A partir disso, caracterizada como 

análise de conteúdo, na medida em que se pretende identificar padrões de 

dificuldades recorrentes em pesquisas já existentes e consideradas cientificamente 

sobre Qualidade de Vida no Trabalho (QVT).  

Babbie (1999, p.70) explica que “alguns tópicos de pesquisa são susceptíveis 

ao exame sistemático de documentos, como romances, poemas, publicações, 

governamentais, música etc”, tal método também conhecido como análise de 

conteúdo. 

Bardin (1979, p.13) diz que “a análise de conteúdo aparece como um conjunto 

de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição das mensagens”. Ainda aprofunda o tema como tendo 

inferência recorrente de indicadores, que podem ser quantitativos ou não. 

Nessa pesquisa, essa identificação se dará por meio de análise das mensagens 

comunicadas para identificar indicadores que permitam auxiliar na relação dos 

aspectos sobre uma outra realidade que não seja a da mensagem, atribuindo as 

frequências que as dificuldades de implementação da GQVT são apresentadas. 

Portanto, para relacionar a literatura, as informações obtidas e os resultados 

encontrados, foi feita análise de conteúdo para encontrar padrões quanto às 

dificuldades encontradas em Qualidade de Vida no Trabalho nas organizações. 

 

3.2.  AMOSTRA 

 

As evidências apresentadas foram coletadas a partir de fontes secundárias do 

portal Periódicos Capes e da base de teses da Universidade de São Paulo (USP).  
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Na base de dados do Periódicos Capes, em 31/05/2017, foram buscados 

artigos que possuem como metodologia análises de caráter exploratório e estudos de 

casos em organizações com a finalidade de diagnosticar implicações da Qualidade de 

Vida no Trabalho. Para realizar a busca avançada, foram escolhidas como palavras 

chaves os termos “Qualidade de Vida no Trabalho” e “Competitividade”, para 

encontrar artigos adequados com a finalidade dessa pesquisa. A partir disso, foram 

encontrados os seguintes artigos, apresentados no Quadro 3 e codificadas com a letra 

“A” e a sequência numérica representando cada item amostral. 

 

Quadro 3 - Artigos 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A fim de se ter uma maior amostra para estudo, foram coletadas monografias 

sobre Qualidade de Vida no Trabalho na base de teses da Universidade de São Paulo 

(USP).  Essa escolha se deve por causa da existência de um grupo de pesquisa 

DENOMINAÇÃO 
A SER 

UTILIZADA 
ARTIGOS AUTORES ANO METODOLOGIA PÚBLICO-ALVO 

A1 

Aspectos 
Ergonômicos no 
planejamento e 
execução de projetos: 
Estudo de caso de um 
centro de distribuição 
de produtos têxteis. 

Silva; 
Cassiano; 
Haber; 
Lourenço. 

2012 

Pesquisa-ação, 
estudo de caso de 
caráter 
exploratório. 

50 operadores de uma 
empresa do setor têxtil. 

A2 

Avaliação da Gestão 
de Programas de 
Qualidade de Vida no 
Trabalho. 

Oliveira; 
Limongi-
França. 

2005 
Pesquisa 
exploratória 
quantitativa. 

215 administradores (entre 
alunos a partir do 3º ano, 
executivos e professores). 

A3 

Bem-estar no trabalho 
e políticas de gestão 
de pessoas em uma 
organização sem fins 
lucrativos. 

Souza; 
Bertolini; 
Ribeiro. 

2014 
Pesquisa 
exploratória 
quantitativa. 

34 colaboradores de uma 
entidade sem fins lucrativos. 

A4 

Estresse, 
Enfrentamento e 
Qualidade de Vida: 
Um estudo sobre 
gerentes brasileiros. 

Barcaui; 
Limongi-
França. 

2014 
Pesquisa 
exploratória 
quantitativa. 

1.290 gerentes de diversos 
níveis hierárquicos. 

A5 

Inovação e QVT: uma 
visão integrada da 
gestão a partir de 
estudo de caso na ind. 
petroquímica do 
Grande ABC. 

Guidelli; 
Bresciani. 

2010 
Estudo de caso 
descritivo e 
qualitativo. 

15 entrevistas com os 
colaboradores de uma 
indústria de petroquímica do 
Grande ABC. 

A6 
QVT: Um estudo com 
professores dos 
Institutos Federais. 

Oliveira; Silva; 
Castro; 
Limongi-
França. 

2015 
Pesquisa 
Quantitativa 
(survey). 

145 professores dos 
Institutos Federais. 

TOTAL DE ARTIGOS 6 
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específico sobre Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho relacionado diretamente 

à área de Administração, conforme cadastrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa 

do CNPq: Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho (G-QVT). Outros grupos 

cadastraram a palavra-chave “Qualidade de Vida no Trabalho”, mas pertenciam à área 

de conhecimento distinta da Administração, atuando de forma mais abrangente em 

várias linhas de pesquisa e não especificamente em Administração de Recursos 

Humanos. A partir disso, foram encontradas as seguintes monografias descritas no 

Quadro 4 e codificadas com a letra “T” e a sequência numérica representando cada 

item amostral. 

Quadro 4 - Teses 

DENOMINAÇÃO A 
SER UTILIZADA 

TESES 
AUTORES E ANO 
DE PUBLICAÇÃO 

ANO  METODOLOGIA 
PÚBLICO-

ALVO 

T1 

QVT - Proposta 
de um modelo 
integrador BPSO 
com justiça 
organizacional 
para o bem-estar 
de servidores 
públicos. 

Andrade. 2016 
Estudo de campo, 
quantitativo e 
descritivo. 

4.060 servidores 
públicos 
municipais. 

T2 

A Qualidade de 
Vida no Trabalho 
na fronteira entre 
autogestão e 
heterogestão: um 
estudo de caso 
qualitativo na 
cooperativa 
COTRAVIC. 

Baptista. 2012 
Estudo de caso, 
qualitativo 
interpretativo. 

22 entrevistas com 
colaboradores de 
cooperativa. 

T3 

Implantação e 
resultados de 
programa de 
qualidade em 
Universidade 
Pública: Estudo 
de Caso da 
Universidade de 
São Paulo. 

Miranda. 2010 
Estudo de caso, 
qualitativo 
interpretativo. 

Docentes e 
funcionários 
técnicos 
administrativos da 
Universidade de 
São Paulo. 

T4 

Avaliação dos 
programas de 
Qualidade de 
Vida no Trabalho - 
análise crítica das 
práticas das 
organizações 
premiadas no 
Brasil. 

Arellano. 2008 
Estudo quantitativo 
descritivo. 

3 organizações 
com o prêmio 
anual da 
Associação 
Brasileira de 
Qualidade de Vida 
(ABQV), 
ganhadoras entre 
os anos de 1996 a 
2006. 

TOTAL DE TESES 4 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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3.3. AS ETAPAS DA PESQUISA 

 

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

literatura, análise dos dados e discussão dos resultados encontrados. 

 

3.3.1. Revisão da Literatura 

 

Realizou-se uma revisão de literatura baseada em livros e artigos. Utilizando 

termos que englobam a Qualidade de Vida no Trabalho, como conceitos, definições e 

fatores influentes ao tema, tais artigos foram encontrados nas bases de pesquisas 

Google Acadêmico e Periódicos Capes. 

 

3.3.2. Procedimentos de análise 

 

Posteriormente, os artigos e as monografias coletadas foram submetidos a 

análise para encontrar pontos comuns, ou não, de acordo com o problema de 

pesquisa definido. Utilizando o método de Análise de Conteúdo (BARDIN, 1979), 

identificou-se expressões recorrentes nessas pesquisas científicas para servirem de 

indicadores na análise desse trabalho de conclusão de curso. 

Para encontrar essas expressões-padrões nas pesquisas, conforme explicado 

por Bardin (1979), o analista ou pesquisador deve trabalhar com as palavras que 

possam atribuir relações nas mensagens e possam criar inferência ao conhecimento.  

A técnica de análise categorial é utilizada para realizar a análise de conteúdo adotando 

critérios de escolha e delimitação das categorias de acordo aos temas relacionados 

aos objetos de pesquisa e são identificados nos discursos (sejam eles mensagens, 

textos, entre outros) a serem pesquisados. 

Gibbs (2009, p.67) explica como codificar e categorizar mensagens como 

técnica para que sejam desempenhadas pesquisas analíticas e teóricas e não 

simplesmente descritivas. A codificação baseada em conceitos é descrita pelo autor: 

“As categorias ou conceitos que os códigos representam podem vir da literatura de 

pesquisa, de estudos anteriores”. Ou seja, em uma análise estruturada, há 

necessidade de o pesquisador elaborar uma lista de ideias temáticas fundamentais 

(referencial teórico) a fim de poder codificar e categorizar. 
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Strauss e Corbin (1990), citado por Gibbs (2009), explicam a divisão de uma 

pesquisa fundamentada desse tipo atribuindo três etapas: codificação aberta, 

categorização axial e codificação seletiva.  

A codificação aberta é realizada quando o texto é lido e a reflexão dele permite 

a identificação das categorias. Após isso, a categorização axial é o processo de 

refinamento, no qual as categorias são desenvolvidas, relacionadas ou 

interconectadas. Por fim, é realizada a codificação seletiva, na qual a “categoria 

fundamental ou central” faz com que as demais se conectem e se relacionem. 

Portanto, conforme explicado por Bardin (1979), a análise de dados dessa 

pesquisa será realizada através das etapas de análise de conteúdo descritas na 

Figura 1. 

 

 

 

 

 

Fonte: desenvolvido pela Autora a partir de Bardin, 1979. 

Codificação e 

Categorização 
Inferência Interpretação 

Figura 1 - Etapas da análise de conteúdo. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1.1. Codificação Aberta 

 

Com o intuito de diagnosticar a existência de padrões de dificuldades quando 

se trata da implantação de Qualidade de Vida no Trabalho, foram analisados os 

resultados das amostras a partir da pergunta chave: “Quais dificuldades em Qualidade 

de Vida no Trabalho foram encontradas nas pesquisas realizadas?”, a fim de 

identificar os trechos e delimitar as categorias para análise inicial “Dificuldades”. 

Na Tabela 1, conforme as codificações estabelecidas para identificação dos 

artigos e teses nos Quadros 3 e 4, foram encontrados os resultados e a frequência 

dos tipos de dificuldades que aparecem nos textos. 

 

Tabela 1 - Frequência das dificuldades 

DENOMINAÇÃO DESCRIÇÃO FREQUÊNCIA 
A1 Atividade repetitiva  3 

T2 Benefícios trabalhistas (CLT) 3 

A5 Bloqueio na evolução da carreira 4 

T1 Bloqueio na evolução da carreira 3 

A5 Comunicação 8 

T1 Comunicação 2 

A3 Comunicação 1 

A2 Conceito QVT 4 

T4 Cultura organizacional 2 

A5 Desconhecimento do Conceito QVT 1 

T1 Envolvimento e adaptabilidade 9 

A5 Envolvimento e adaptabilidade 6 

T2 Envolvimento e adaptabilidade 4 

A3 Envolvimento e adaptabilidade 1 

T3 Envolvimento e adaptabilidade 1 

T4 Envolvimento e adaptabilidade 1 

A1 Ergonomia 6 

T1 Ergonomia 3 

A3 Ergonomia 1 

A4 Estresse 20 

T1 Estresse 2 

T1 Instalações físicas  5 

A6 Instalações físicas  1 

T2 Jornada extra de trabalho 3 

T1 Jornada extra de trabalho 1 
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DENOMINAÇÃO DESCRIÇÃO FREQUÊNCIA 
T3 Melhoria contínua 1 

A2 Modelos de avaliação de QVT 17 

T4 Modelos de avaliação de QVT 1 

A3 Perfil do gestor 1 

T3 Perfil do gestor 1 

T1 Política de recompensas 10 

T2 Política de recompensas 7 

A6 Política de recompensas 3 

A3 Política de recompensas 1 

A6 Políticas sociais 3 

T1 Políticas sociais 3 

T2 Qualidade 2 

A2 Qualidade 1 

T1 QVT como ponto estratégico 7 

A2 QVT como ponto estratégico 3 

T2 QVT como ponto estratégico 3 

A5 QVT como ponto estratégico 1 

T3 QVT como ponto estratégico 1 

T3 Recrutamento e Seleção 1 

T4 Saúde mental 1 

T1 Saúde, alimentação e integridade física 13 

T4 Saúde, alimentação e integridade física 8 

A6 Saúde, alimentação e integridade física 3 

T4 Segurança no trabalho 1 

T2 Transparência objetivos éticos-morais 8 

T2 Treinamento e desenvolvimento 4 

A3 Treinamento e desenvolvimento 3 

T3 Treinamento e desenvolvimento 2 

T1 Treinamento e desenvolvimento 1 

TOTAL DE FREQUÊNCIAS 206 
Fonte: Elaborado pela autora. 

A partir dessa tabulação, conforme se apresenta no Gráfico 1, foram 

observadas as seguintes dificuldades, e respectiva frequência, que se apresentaram 

nos estudos de Qualidade de Vida no Trabalho analisados. 
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Gráfico 1 - Principais dificuldades em QVT. 

 

Fonte: dados obtidos pela análise da pesquisadora. 

 

Como se apresenta no Gráfico 1, as principais dificuldades encontradas, que 

afetam a implementação de QVT, possuem frequência de apresentação nas 

mensagens textuais acima de 10 e correspondem a aproximadamente 74% do total 

estudado (206 frequências). Estão listadas a seguir, em ordem decrescente de 

frequência total: 

1- Saúde, alimentação e integridade física: São aquelas dificuldades que fazem 

referência a falta de qualidade do atendimento e promoção da saúde do trabalhador, 

alimentação e/ou integridade física; 

2- Estresse: Fazem referência as dificuldades que expõe o indivíduo ao estresse 

no trabalho; 
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3- Envolvimento e adaptabilidade: Fazem referência a falta de comprometimento, 

participação e motivação no trabalho, como também a dificuldade de adaptação a 

novas situações contextuais; 

4- Política de recompensas: Fazem referência à dificuldade do sistema de 

recompensas como ferramenta de contrapartida de compensação da contribuição do 

trabalhador; 

5- Modelos de avaliação QVT: Fazem referência à dificuldade de aplicação de 

modelos de avaliação de resultados de Qualidade de Vida no Trabalho; 

6- QVT como ponto estratégico: Fazem referência a falta de Qualidade de Vida 

no Trabalho vinculada, ou não explicitada, à gestão estratégica; 

7- Comunicação: Fazem referência a falta de comunicação adequada ou 

dificuldade comunicativa; 

8- Ergonomia: Fazem referência a falta de condições adequadas dos aspectos 

físicos, cognitivos, ambientais ou psicossociais do ambiente de trabalho; 

9- Treinamento e desenvolvimento: Fazem referência a dificuldade de propiciar 

condições de desenvolvimento humano para o trabalho e durante a sua realização, 

além do crescimento contínuo do trabalhador. 

 

4.1.2. Categorização Axial 

 

Nesta etapa, com as categorias das dificuldades identificadas e definidas 

aquelas que são principais, pois possuem maior frequência de apresentação, foram 

realizadas a relação e a interconexão dos resultados. Extraídas do referencial teórico, 

duas subcategorias foram estabelecidas para agrupar os dados e facilitar a análise: 

de um lado, a interpretação de fatores condicionantes do bem-estar com a visão 

biopsicossocial e organizacional (Tabela 2 - Análise BPSO-96); de outro lado, as 

aspirações e influências sobre os fatores críticos no ambiente organizacional (Tabela 

3 - Análise Fatores Críticos GQVT). 
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Tabela 2 - Análise BPSO-96 

Descrição 
Domínio 
biológico 

Domínio 
Psicológico 

Domínio 
Social 

Domínio 
Organizacional 

Saúde, alimentação e 
integridade física 

x   x 

Estresse  x x  

Envolvimento e 
adaptabilidade 

 x x x 

Política de recompensas    x 

Modelos de avaliação de QVT    x 

QVT como ponto estratégico    x 

Comunicação   x x 

Ergonomia x x x x 

Treinamento e 
desenvolvimento 

 x x x 

TOTAL 2 4 5 8 

Fonte: dados obtidos pela análise da pesquisadora. 

 

Com base na explicação de Limongi-França (2014), apresentada na seção 2.5, 

na Tabela 2, estão identificadas as dimensões BPSO que ocorreram com maior 

frequência entre as principais dificuldades de QVT diagnosticadas pelas pesquisas 

científicas em análise nesse trabalho. 

 

Tabela 3 - Análise Fatores Críticos GQVT. 

Fonte: dados obtidos pela análise da pesquisadora. 

Descrição 
Conceito 

QVT 
Produtividade Legitimidade 

Perfil do 
gestor 

Práticas e 
valores 

Competência 
GQVT 

Saúde, alimentação 
e integridade física 

x x x  x  

Estresse x x x    

Envolvimento e 
adaptabilidade 

 x x  x  

Política de 
recompensas 

x  x  x  

Modelos de 
avaliação de QVT 

  x  x x 

QVT como ponto 
estratégico 

  x   x 

Comunicação x  x x   

Ergonomia x x x    

Treinamento e 
desenvolvimento 

x x x   x 

TOTAL 6 5 9 1 4 3 
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Na Tabela 3, as principais dificuldades de QVT diagnosticadas nas pesquisas 

científicas em análise nesse trabalho foram classificadas segundo os Fatores Críticos 

de GQVT, com base nas explicações apresentadas na seção 2.4. 

O fator conceito de QVT diz respeito a proporcionar bem-estar, motivação e 

satisfação ao trabalhador, levando em consideração o indivíduo e o coletivo, adotando 

uma visão biopsicossocial, por isso envolve aspectos ergonômicos, cuidados com a 

saúde, incluindo atenção aos maus hábitos e estresse. O fator produtividade envolve 

o grau de aproveitamento de forma eficiente e eficaz para produzir bens e/ou serviços. 

O fator legitimidade diz respeito ao caráter legítimo de QVT e imparcialidade que 

envolve a todos, sendo que os comportamentos e as atitudes individuais são 

respeitados e aceitos. O fator perfil do gestor refere-se à atuação da gestão a fim de 

promover QVT. O fator práticas e valores diz respeito as ações organizacionais e 

valores proporcionados a organização e a sociedade. O fator competência GQVT tem 

foco na adequação dos âmbitos organizacionais como do conhecimento, sistema de 

informação, estratégia e expansão do conceito de administração. 

 

4.1.3. Codificação Seletiva 

 

Por fim, foram identificadas como categorias centrais, sob as perspectivas 

propostas, aquelas que alcançaram maior frequência nas análises das amostras 

realizadas e apresentadas na seção 4.1.1.1. Na perspectiva BPSO, a dimensão 

organizacional, e na perspectiva dos fatores críticos, a legitimidade. 

 

4.1.4. Discussão dos resultados 

 

Os resultados obtidos na primeira etapa, seção 4.1.1 Codificação Aberta, 

mostram as principais dificuldades que os estudos encontraram quando realizaram 

suas pesquisas em Qualidade de Vida no Trabalho: Saúde, alimentação e integridade 

física; Estresse; Envolvimento e adaptabilidade; Política de recompensas; Modelos de 

avaliação QVT; QVT como ponto estratégico; Comunicação; Ergonomia; Treinamento 

e desenvolvimento. 

Saúde, alimentação e integridade física foi uma categoria codificada nessa 

pesquisa e unidas devido ao surgimento nos textos analisados de trechos 
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identificando a integração dos elementos devido à falta de qualidade do atendimento 

e promoção da saúde do trabalhador, da alimentação e/ou da integridade física que 

acabam por afetar QVT. Alguns exemplos que podem ser citados são a falta de 

atendimento ambulatorial no ambiente de trabalho, a qualidade da alimentação 

proporcionada e dos programas de preservação da vida e da integridade física, 

atendimento e promoção da saúde no trabalho, problemas com obesidade e maus 

hábitos de alimentação, entre outros que foram encontrados. 

Estresse foi codificado devido às referências observadas nos textos de atitudes 

que expõe o indivíduo ao estresse no trabalho e que acabam por influenciar a sua 

Qualidade de Vida. Tais como o constante contato com sistemas altamente 

burocráticos e informatizados, alto contato com os clientes ou usuários e observação 

dos níveis de alto estresse como resultado das pesquisas no público alvo 

especificado. 

Envolvimento e adaptabilidade foram codificadas pela integração dos 

elementos que justificavam a falta de comprometimento, participação e motivação no 

trabalho, que muitas vezes, eram evidenciadas por consequência de dificuldade de 

adaptação a novas situações contextuais. Como exemplificados em momentos de 

mudança e inovação organizacionais, receio da redução dos postos de trabalho 

devido a informatização e robotização dos processos, dificuldade de adaptação ao 

sistema burocrático, entre outros. 

Política de recompensas foram codificadas a partir do aparecimento nos textos 

de trechos que indicavam a deficiência na compensação adequada do trabalhador, 

pois mostravam insatisfações e por consequência a observação do sentimento de 

“falta de reconhecimento” por seu trabalho. Tais como a falta de premiações por 

produtividade, desempenho ou esforço, auxílio e benefícios para suprir suas 

necessidades biológicas, sociais e familiares, além da maior transparência no 

compartilhamento de resultados, entre outros. 

Modelos de avaliação QVT foram codificadas devido ao surgimento de 

implicações referente a aplicação efetiva de modelos de avaliação de QVT. Conforme 

observados foram identificadas dificuldades referentes a implantação dos modelos de 

avaliação e mensuração de QVT, falta de conhecimento e critérios metodológicos 

adequados, além de outras limitações referente a mensuração dos resultados das 

ações propostas. 
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QVT como ponto estratégico foi codificado a partir de implicações que os textos 

mostraram recorrentes da gestão estratégica, por vezes não explicitada. Observados 

através da identificação de não alinhamento de Gestão de Pessoas com a estratégia 

organizacional, falta de planejamento estratégico de acordo com QVT, falta de 

consciência do núcleo de gestão com relação a QVT que impactam nas estratégias 

organizacionais ou pelas práticas da implementação de QVT não explicitadas como 

primeiro foco influenciando na administração estratégica. 

Comunicação foi codificada devido a identificação de trechos que mostravam a 

falta de adequação no processo de comunicação ou dificuldade comunicativa que 

acabavam por afetar a transparência, participação e feedback nas organizações. Tais 

quais puderam ser analisadas através da ausência de programas de sugestões, falta 

de comunicação de resultados e outras práticas inadequadas de comunicação 

organizacional. 

Ergonomia foi codificada a partir do aparecimento de trechos que identificavam 

a falta de condições adequadas tanto para aspectos físicos, cognitivos, ambientais 

e/ou psicossociais no ambiente de trabalho. Tais quais puderam ser observadas em 

falta da análise das posições adequadas dos trabalhadores para o trabalho, 

necessidades de novos instrumentos e realocação, deficiência das instalações, 

iluminação inadequada e aspectos impróprios do ambiente de trabalho. 

Treinamento e desenvolvimento foram codificados a partir da falta ou 

inadequada condição para desenvolvimento das capacidades humanas tanto antes e 

durante o trabalho (com o treinamento) quanto ao futuro de crescimento contínuo do 

trabalhador, que puderam ser analisadas nos textos através das citações de ausência 

de planos de treinamento, falta de investimento em cursos externos e internos de 

capacitação, implicando na própria falta de qualificação de recursos humanos nas 

organizações pesquisadas. 

Na segunda etapa, seção 4.1.2 Categorização Axial, foi realizada a análise 

devida das possíveis reações proporcionadas no ambiente nas perspectivas definidas 

BPSO (com foco no indivíduo) e dos fatores críticos GQVT (com foco organizacional). 

De acordo com os resultados obtidos nessa etapa de análise, pode-se observar 

um certo equilíbrio entre as dimensões psicológicas e sociais, sendo que a dimensão 

biológica obteve o menor resultado, havendo maior disparidade quanto a dimensão 
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organizacional.  Para poder realizar tal análise foram identificadas as dimensões 

conforme as associações obtidas nesse estudo e explicadas no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Quadro de associações: BPSO 

Descrição Domínio biológico Domínio Psicológico Domínio Social 
Domínio 
Organizacional 

Saúde, 
alimentação e 
integridade física 

Atinge, devido a 
implicação na promoção 
de saúde e da segurança, 
do atendimento das 
necessidades físicas e 
inexistência de orientação 
ou programa para hábitos 
alimentares saudáveis. 

 
  

Atinge, devido a 
implicação da falta 
de condições 
biológicas que 
impactam na 
produtividade e 
qualidade total que 
influenciam na 
competitividade 
organizacional. 

Estresse  

Atinge, devido efeitos 
negativos relacionados 
a autoestima e do 
desenvolvimento de 
capacidades pessoais 
e profissionais. 

Atinge, pois restringe 
o convívio e 
relacionamento 
social, ora 
obrigatórias e ora 
espontâneas no 
trabalho. 

 

Envolvimento e 
adaptabilidade 

 

Atinge, devido efeitos 
negativos relacionados 
a autoestima e 
motivação, além do 
desenvolvimento de 
capacidades pessoais 
e profissionais. 

Atinge, pois dificulta a 
participação e 
relacionamento 
social, ora 
obrigatórias e ora 
espontâneas. 

Atinge, pois afeta o 
comprometimento e 
participação que 
afetam na 
produtividade e 
qualidade total, 
consequentemente 
na competitividade 
organizacional. 

Política de 
recompensas 

   

Atinge, pois afeta o 
comprometimento e 
participação, além de 
afetar toda a 
estrutura 
organizacional, pois 
reflete a imagem 
corporativa. Impacta 
na produtividade e 
qualidade total, 
consequentemente 
na competitividade 
organizacional. 

Modelos de 
avaliação de QVT 

   

Atinge, pois afeta o 
comprometimento e 
participação devido à 
falta de 
transparência e 
confiabilidade no 
processo de 
mensuração e 
exibição dos 
resultados de QVT. 

QVT como ponto 
estratégico 

.   

Atinge, devido a 
implicação com o 
comprometimento 
com QVT e a própria 
valorização da 
imagem corporativa. 
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Comunicação   

Atinge, pois dificulta a 
participação e 
relacionamento 
social, ora 
obrigatórias e ora 
espontâneas. 

Atinge, pois afeta o 
comprometimento e 
participação que 
afetam na 
produtividade e 
qualidade total, 
consequentemente 
na competitividade 
organizacional. 

Ergonomia 

Atinge, devido à falta de 
condições adequadas 
para aspectos físicos e 
controle de riscos 
ambientais. 

Atinge, pois afeta 
aspectos que 
envolvem cognição e 
processos 
psicológicos, tanto 
conscientes quanto os 
inconscientes. 

Atinge, pois afeta 
aspectos 
psicossociais, 
condicionantes do 
contexto social no 
qual o trabalhador 
está inserido. 

Atinge, pois os 
fatores 
biopsicossociais 
afetados acabam por 
auferir o 
comprometimento, 
participação e 
reconhecimento. Tal 
qual influenciam na 
produtividade, 
qualidade total e 
consequentemente 
na competitividade 
organizacional. 

Treinamento e 
desenvolvimento 

 

Atinge, devido efeitos 
negativos relacionados 
a autoestima e do 
desenvolvimento de 
capacidades pessoais 
e profissionais. 

Atinge, pois dificulta a 
participação e 
relacionamento 
social, ora 
obrigatórias e ora 
espontâneas. 

Atinge, pois afeta o 
comprometimento, 
participação e 
reconhecimento 
devido à baixa 
capacitação e 
qualificação 
profissional, afetando 
produtividade, 
qualidade total e 
consequentemente 
na competitividade 
organizacional. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Quanto aos fatores críticos, a seguir, serão listados, em ordem decrescente de 

frequência das dificuldades elencadas e agrupadas: 

1º- Legitimidade; 

2º- Conceito QVT; 

3º- Produtividade; 

4º- Práticas e valores; 

5º- Competência GQVT; 

6º- Perfil do gestor. 

Para analisar os resultados a partir dessa classificação, foram identificados os 

fatores conforme as associações obtidas nesse estudo e explicadas no Quadro 6. 
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Quadro 6 - Quadro de associações: Fatores Críticos 

Descrição 
Conceito 

QVT 
Produtividade Legitimidade 

Perfil do 
gestor 

Práticas e 
valores 

Competência 
GQVT 

Saúde, alimentação e 
integridade física 

Atinge, devido 
aos obstáculos 
proporcionados 
ao bem-estar 
biológico do 

indivíduo e do 
coletivo. 

Atinge, devido à 
falta de 

condições 
biológicas 

proporcionadas 
aos indivíduos 
para execução 

do trabalho 
interfere no grau 

de 
aproveitamento 

produtivo. 

Atinge, pois auferi 
o 

comprometimento 
e aceitação das 
características 
individuais de 
cada pessoa. 

 

Atinge, pois a 
falta de 

programas e 
ações para 
orientar e 

promover a 
saúde e 

segurança no 
trabalho afetam 

as práticas e 
valores que são 

realmente obtidas 
no ambiente 

organizacional. 

 

Estresse 

Atinge, pois os 
obstáculos 

psicológicos e 
sociais 

proporcionados 
causam efeitos 
negativos ao 

bem-estar 
individual e 

coletivo. 

Atinge, devido à 
falta de 

condições 
psicológicas e 

sociais 
proporcionadas 
aos indivíduos 
para execução 

do trabalho 
interfere no grau 

de 
aproveitamento 

produtivo. 

Atinge, pois auferi 
o 

comprometimento 
e aceitação das 
características 
individuais de 
cada pessoa. 

   

Envolvimento e 
adaptabilidade 

 

Atinge, pois a 
falta de 

motivação e 
participação, 
causam baixo 

desenvolvimento 
de capacidades 

pessoais e 
profissionais, 

interferindo no 
grau de 

aproveitamento 
produtivo. 

Atinge, pois a 
falta de 

motivação e 
participação 

auferi o 
comprometimento 
e aceitação das 
características 
individuais de 
cada pessoa. 

 

Atinge, pois a 
falta de 

programas e 
ações que 

envolvam os 
trabalhadores 

afeta o 
comprometimento 

e as práticas e 
valores que são 

realmente 
disseminadas no 

ambiente 
organizacional. 

 

Política de 
recompensas 

Atinge, devido 
a não 

consideração 
da satisfação e 
reconhecimento 
do trabalhador, 

levando em 
consideração o 
indivíduo e o 

coletivo 

 

Atinge, pois a 
falta de 

transparência e 
de 

reconhecimento 
auferi o 

comprometimento 
e aceitação das 
características 
individuais de 
cada pessoa. 

 

Atinge, devido à 
falta de ações 

para 
compensação 

adequada para o 
mérito do 

trabalhador seja 
reconhecido, o 

que prejudica as 
práticas e valores 

que são 
realmente 

disseminadas no 
ambiente 

organizacional. 

 

Modelos de 
avaliação de QVT 

  

Atinge, pois a 
falta de 

confiabilidade e 
transparência 

auferi o 
comprometimento 
e aceitação das 
características 
individuais de 
cada pessoa. 

 

Atinge, devido a 
transparência das 
ações de QVT e 
seus resultados, 
o que apoiam ou 
não as práticas e 

valores 
organizacionais. 

Atinge, pois 
dificulta a 

disseminação 
do 

conhecimento e 
a expansão do 

conceito de 
administração 
na estrutura 

organizacional.  
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Fonte: elaborado pela autora. 

 

Por fim, na seção 4.1.3 Codificação Seletiva, pode-se observar que as 

principais dificuldades em QVT encontradas provavelmente influenciam as reações 

dos indivíduos mais na dimensão Organizacional e tendem a afetar as organizações 

no fator crítico Legitimidade. Porém, pode-se observar que conforme o contexto outras 

dimensões e fatores podem ser auferidos, mas conforme os estudos realizados 

existem a maior propensão das dificuldades afetarem os resultados encontrados. 

QVT como ponto 
estratégico 

  

Atinge, pois o não 
alinhamento de 

Gestão de 
Pessoas com a 

estratégia, afeta o 
comprometimento 
e aceitação das 
características 
individuais de 
cada pessoa. 

  

Atinge, pois 
afeta a 

adequação dos 
âmbitos 

organizacionais 
com QVT e a 
expansão do 
conceito de 

administração. 

Comunicação 

Atinge, pois 
afeta os 
aspectos 
sociais e 

organizacionais 
que influenciam 
na participação 
e no bem-estar, 

motivação e 
satisfação. 

 

Atinge, a falta de 
comunicação ou 

processo de 
comunicação 

inadequado afeta 
o 

comprometimento 
e aceitação das 
características 
individuais de 
cada pessoa. 

Atinge, 
devido à falta 
de atuação 
da gestão a 

fim de 
promover 

QVT 

  

Ergonomia 

Atinge, pois 
afeta aspectos 

físicos, 
cognitivos, 

psicossociais 
que influenciam 

o bem-estar. 

Atinge, pois a 
falta de 

condições 
adequadas para 

o 
desenvolvimento 
de capacidades 

pessoais e 
profissionais, 

interferindo no 
grau de 

aproveitamento 
produtivo. 

Atinge, pois afeta 
o 

comprometimento 
e aceitação das 
características 
individuais de 
cada pessoa. 

   

Treinamento e 
desenvolvimento 

Atinge, pois 
afetam 

aspectos que 
promovem 
bem-estar, 

motivação e 
satisfação ao 
trabalhador. 

Atinge, pois a 
falta ou 

inadequada 
condição para 

desenvolvimento 
das capacidades 

humanas e 
qualificação, 
quanto ao 

crescimento 
contínuo do 

trabalhador afeta 
o grau de 

aproveitamento 
produtivo. 

Atinge, pois afeta 
o 

comprometimento 
e aceitação das 
características 
individuais de 
cada pessoa. 

  

Atinge, pois 
afeta a 

disseminação 
do 

conhecimento, 
sistemas de 

informação e a 
expansão do 
conceito de 

administração. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A evolução do trabalho na sociedade sofreu muitas transformações, em suma, 

devido à preocupação em produzir e acumular riqueza. Nesse processo, as condições 

de Qualidade de Vida do trabalhador foram afetadas e, muitas vezes, em seu prejuízo. 

As organizações, com ânsia por resultados positivos, investem cada vez mais em 

mecanismos para sua eficácia e eficiência, buscando elementos que lhes 

proporcionem maior vantagem competitiva. Porém, sem se ater às consequências 

dessas novas abordagens estratégicas nas condições de trabalho das pessoas. 

Conforme foram citadas, por diversos autores, no decorrer dessa pesquisa, as 

perspectivas organizacionais foram sofrendo mutações e o próprio entendimento 

individual também, conforme descrição resumida do Quadro 7. 

 

Quadro 7 - Perspectivas organizacionais e individuais 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Antigamente, não se refletia sobre a adequação das condições do ambiente e 

dos indivíduos envolvidos na ação de trabalhar. Conforme explicado por Araujo, Bridi 

e Motim (2011), o sistema fabril, resultante da Revolução Industrial, provocou grande 

impacto no trabalho, afetando todos os envolvidos, tornando-o massificado, 

padronizado e realizado em condições precárias. Com a expansão da globalização, 

com o acirramento da competitividade e com a crescente adoção de tecnologia no 

ambiente de trabalho, conforme explicou Antunes (2008), muitas mudanças sociais, 

econômicas e culturais ocorreram, modificando o próprio perfil do trabalhador e as 

relações de trabalho. Em consequência, novos modelos de Administração de 

Organização Trabalhador Autores 

Globalização e evolução 
tecnológica; 

Novas necessidades e busca por 
satisfação no trabalho; 

LIMONGI-FRANÇA, (2014); 

Ambiente altamente competitivo; Visão biopsicossocial; 
Hitt, Ireland e Hoskisson, 
(2013); 
Limongi-França , (2014); 

Alcance de metas; Participação e comprometimento; ROCHA (2007); 

Capital humano, como “fonte 
superior e mais potente de 
competências essenciais”. 

Agente de contribuição. 
Hitt, Ireland e Hoskisson, 
(2013); 
Limongi-França , (2014). 
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Recursos Humanos (ARH) surgiram para atender as novas demandas organizacionais 

e alinhar as políticas e práticas de RH com a estratégia de negócio, inclusive com 

maior envolvimento dos executivos de RH com questões estratégicas das 

organizações (ALBUQUERQUE et al., 2009). 

Dentre as novas demandas, surgem novas necessidades dos trabalhadores 

que promovem debates acerca da Qualidade de Vida no Trabalho. A fim de entender 

o que afeta as novas condições de vida do trabalhador, Limongi-França (2014) propõe 

quatro dimensões para estudar o ser humano nesse contexto organizacional 

dinâmico: biológica, psicológica, social e organizacional. Propõe-se, então, a 

implantação da Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho (GQVT) como novo modelo 

de ARH, que busca promover conforto e bem-estar aos trabalhadores, sem abdicar 

dos objetivos e metas empresariais.  

Limongi-França (2014) explica a importância da GQVT alinhada a estratégia da 

organização. Mostra os principais fatores críticos que requer atenção dos 

administradores para êxito em sua implantação: Conceito de QVT, Produtividade, 

Legitimidade, Perfil do Gestor, Práticas e Valores, e Competência GQVT. 

Esses fatores críticos estudados podem ser influenciados pelo desempenho de 

algumas variáveis que foram citados nesse trabalho como: ergonomia, comunicação, 

DORT/LER, estresse e fatores psicossociais, higiene no trabalho e segurança no 

trabalho.  

Feita a análise de conteúdo, foram identificadas as principais dificuldades 

apresentadas nos estudos coletados, que corroboram a afirmação de Limongi-França 

(2014) sobre a falta de conhecimento técnico e teórico sobre o conceito. As 

dificuldades de implementação observadas foram: Saúde, alimentação e integridade 

física; Estresse; Envolvimento e adaptabilidade; Política de recompensas; Modelos de 

avaliação QVT; QVT como ponto estratégico; Comunicação; Ergonomia; Treinamento 

e desenvolvimento. 

A fim de identificar os aspectos que possuem a maior propensão de acontecer, 

decorrentes dessas dificuldades em implantar QVT, as perspectivas do indicador 

BPSO-96 e dos Fatores Críticos de GQVT, propostos por Limongi-França (2014), 

serviram como referências para categorização e análise de conteúdo.  A dimensão do 

trabalhador que mais se observou como dificuldade na implantação de QVT foi a 

organizacional, que exerce influência em aspectos como produtividade, qualidade 
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total, competitividade organizacional, comprometimento e reconhecimento. Já o Fator 

Crítico que exerceu o papel mais influente dentre as dificuldades de implantar QVT foi 

a Legitimidade, que diz respeito ao caráter de aceitação, de envolvimento e de 

colaboração de todos, o que, nos estudados analisados, parece não ter acontecido de 

forma efetiva. 

Portanto, pode-se entender que os resultados obtidos na análise BPSO e dos 

fatores críticos são reflexo da evolução do entendimento do ser humano, suas 

necessidades e do seu papel exercido no ambiente organizacional, pois a partir do 

estudo da Escola da Condição Humana e as constantes mudanças impulsionadas 

pela globalização nas organizações, surgiu um novo perfil do trabalhador e do 

trabalho. O trabalhador atual, busca por maior participação e reconhecimento, tem 

foco nos objetivos pessoais e anseia qualidade de vida. E as organizações tiveram 

que se adequar a influência dos fatores socioeconômicos, a alta competitividade e as 

pressões organizacionais no trabalho de origem, por exemplo, de responsabilidade 

social e ambiental. Por isso, conforme foram citadas nessa pesquisa, existem novas 

perspectivas para gestão que precisam ser consideradas e estudadas com maior 

profundidade para que QVT aconteça, de maneira legítima e alinhando os interesses 

para definição estratégica das organizações e envolvimento de todos. 

Com isso, o objetivo dessa pesquisa foi alcançado, pois se identificou as 

principais dificuldades enfrentadas na implantação de QVT e quais categorias mais 

afetaram o processo. 

 

5.1. CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 

 

A pesquisa pode identificar a falta de conhecimento técnico e teórico existente 

sobre o conceito, que acaba por resultar em padrões de dificuldades, categorizadas a 

partir das que mais afetaram o processo. Estas foram analisadas, posteriormente, sob 

duas perspectivas de GQVT que auxiliam no entendimento de suas influências na 

visão estratégica das organizações. 

 A partir disso, para estudos futuros e evolução desse tema, sugere-se a 

atenção ao aparecimento de resultados que surpreenderam e alguns que começaram 

a dar margem a novos questionamentos de QVT, como as dificuldades que esse 

estudo não contemplou. 
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Algumas dificuldades encontradas, apesar de frequência menor de 

aparecimento nos estudos selecionados, possuem propensão de serem pontos 

críticos no ambiente organizacional atual, como por, exemplo: Problemas de Saúde 

Mental decorrentes do álcool e ações de dependência química, depressão, transtorno 

bipolar e esquizofrenia; Bloqueio na evolução da carreira pela dificuldade de aceitação 

decorrente da nova percepção e tipologias de gestão de carreiras; Benefícios 

Trabalhistas recorrentes das atualizações da Legislação Trabalhista Brasileira; 

Jornada extra de trabalho recorrente das novas exigências do trabalhador no mercado 

e da constante conexão digital pelas tecnologias e internet; entre outros. 
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5.2. LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Esse trabalho possui a limitação amostral de estudos já existentes, havendo o 

contato somente com o conhecimento transmitido pelos casos e não tendo o contato 

direto com as experiências vivenciadas pelos seus autores. 

Também há que se considerar que são poucos casos e que uma quantidade 

maior permitiria inferências mais assertivas. 
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APÊNDICE 1 - INFORMAÇÕES E RESUMO DAS AMOSTRAS 

 

 

ARTIGOS 

DENOMINAÇÃO 
A SER 
UTILIZADA 

ARTIGOS AUTORES ANO METODOLOGIA PÚBLICO-ALVO RESUMO 

A1 

Aspectos Ergonômicos no 
planejamento e execução de 
projetos: Estudo de caso de 
um centro de distribuição de 
produtos têxteis. 

Silva; Cassiano; 
Haber; Lourenço. 

2012 

Pesquisa-ação, 
estudo de caso 
de caráter 
exploratório 

50 operadores de 
uma empresa do 
setor têxtil 

"As fases de planejamento e execução do projeto do centro de distribuição de uma indústria têxtil 
de grande porte foram efetuadas avaliando-se os aspectos ergonômicos relativos às operações a 
serem executadas nas instalações e dados antropométricos dos funcionários. A análise 
ergonômica colaborativa das tarefas associada ao método de traçagem do alcance dos 
movimentos orientaram o planejamento das áreas de separação de pedidos, indução manual e 
consolidação de pedidos do centro de distribuição. Utilizando essa metodologia, foi possível efetuar 
o planejamento e a execução do projeto ergonomicamente adequado das três áreas estudadas." 

A2 
Avaliação da Gestão de 
Programas de Qualidade de 
Vida no Trabalho. 

Oliveira; Limongi-
França. 

2005 
Pesquisa 
exploratória 
quantitativa. 

215 
administradores 
(entre alunos a 
partir do 3º ano, 
executivos e 
professores) 

"A avaliação dos resultados de Gestão de Pessoas é hoje um dos temas mais desafiadores para 
esta área e que vem recebendo investimentos cada vez maiores. Nas questões relacionadas à 
Gestão dos Programas de Qualidade de Vida no Trabalho, muitas expectativas de resultados são 
levantadas: melhor percepção de bem-estar para as pessoas, o que influência direta ou 
indiretamente na produtividade e nos resultados financeiros da Organização. Este artigo trata da 
percepção dos administradores sobre a possibilidade de se avaliar os resultados da Gestão de 
QVT, com base na pesquisa quantitativa sobre os fatores críticos de gestão. Acrescenta resultados 
de estudo de caso de uma empresa que pratica a avaliação dos resultados, mostrando seus 
indicadores para QVT. A partir deste conjunto de estudos, ratifica-se a necessidade de difusão de 
práticas de avaliação de resultados, e ainda, que tal avaliação pode ser feita de maneira clara, por 
meio de indicadores. O caso também demonstra que estas ferramentas auxiliam os profissionais a 
gerir a qualidade dos programas desenvolvidos." 
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ARTIGOS 

DENOMINAÇÃO 
A SER 
UTILIZADA 

ARTIGOS AUTORES ANO METODOLOGIA PÚBLICO-ALVO RESUMO 

A3 

Bem-estar no trabalho e 
políticas de gestão de pessoas 
em uma organização sem fins 
lucrativos. 

Souza; Bertolini; 
Ribeiro. 

2013 
Pesquisa 
exploratória 
quantitativa 

34 colaboradores 
de uma entidade 
sem fins lucrativos 

"Esta pesquisa investigou as relações as relações entre bem-estar no trabalho e as políticas de 
gestão de pessoas (GP) em uma entidade sem fins lucrativos no estado do Paraná - Brasil. Os 
dados foram submetidos a análises descritivas e de correlações, onde se verificou que o bem-estar 
no trabalho é moderado, e também que os fatores de políticas de GP possuem uma percepção 
que varia de moderada a alta, e o fator condições de trabalho foi o que apresentou os escores mais 
elevados. Em relação às correlações, houve associações entre fatores relacionados às políticas 
de GP. Contudo, a única correlação entre políticas de GP e bem-estar no trabalho foi observada 
entre os fatores de afeto negativo e condição de trabalho." 

A4 
Estresse, Enfrentamento e 
Qualidade de Vida: Um estudo 
sobre gerentes brasileiros. 

Barcaui; Limongi-
França. 

2014 
Pesquisa 
exploratória 
quantitativa 

1.290 gerentes de 
diversos níveis 
hierárquicos 

"Este estudo analisa a relação entre o estresse percebido no trabalho, a estratégia de 
enfrentamento adotada e a qualidade de vida de gerentes, atuantes em organizações brasileiras. 
Foram aplicadas três instrumentos em conjunto: o Job Stress Scale, de Karasek, o Coping with Job 
Stress, de Latack, e o WHOQOL - Bref, da OMS, em uma amostra de 1.290 gerentes distribuídos 
pelo Brasil. Aplicou-se uma análise de correlação entre as variáveis: estresse, qualidade de vida e 
estratégia de enfrentamento. Para melhor avaliar a relação das três dimensões de interesse, foram 
desenvolvidos modelos de regressão linear e regressão logística. Os achados demonstraram que 
a maior parte dos gerentes encontra-se em um nível elevado de estresse, mas com bom suporte 
social e boa percepção quanto à sua qualidade de vida. A maioria utiliza estratégias de controle 
para enfrentamento do estresse. As estratégias de controle e administração de sintomas que 
influenciam significativamente a percepção de qualidade de vida, enquanto que estratégias de 
evitação implicam em diminuição dessa percepção. Gerentes com alta tensão (Karasek & Theorel, 
1990) tendem a ter uma qualidade de vida mais pobre, mesmo moderada pelo apoio social." 
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ARTIGOS 

DENOMINAÇÃO 
A SER 
UTILIZADA 

ARTIGOS AUTORES ANO METODOLOGIA PÚBLICO-ALVO RESUMO 

A5 

Inovação e QVT: uma visão 
integrada da gestão a partir de 
estudo de caso na ind. 
petroquímica do Grande ABC. 

Guidelli; Bresciani. 2010 
Estudo de caso 
descritivo e 
qualitativo 

15 entrevistas 
com os 
colaboradores de 
uma indústria de 
petroquímica do 
Grande ABC 

"A inovação de produtos e de processos tem se afirmado como condição essencial à 
competitividade empresarial. Nesse ambiente de transformações, a gestão de pessoas está 
relacionada à capacidade de formulação de políticas e programas que contemplem a qualidade de 
vida no trabalho (QVT), considerando uma visão do ser humano em múltiplas dimensões, 
biopsicossocial e organizacional. No presente estudo de caso, descritivo e qualitativo, analisam-se 
os fatores críticos de gestão de qualidade de vida no trabalho em cenário de inovação de processos 
da indústria petroquímica do Grande ABC, entre 2001 e 2006, buscando contribuir com uma 
perspectiva integrada para os estudos sobre trabalho e inovação. O cenário foi validado com base 
nos conceitos de Tidd, Bessant e Pavitt (1997) sobre empresas inovadoras. Com essa validação, 
partiu-se para investigação dos fatores críticos de gestão da qualidade de vida no trabalho (GQVT), 
de acordo com Limongi-França (2004), que compreendem seu conceito, a produtividade, a 
legitimidade, as práticas e valores, o perfil do gestor e a nova competência. A análise dos fatores 
críticos de GQVT em ambiente de inovação permite destacar melhores de QVT, como benefícios 
ergonômicos, integração de equipe, preservação do meio ambiente e confiabilidade dos processos. 
Por outro lado, conclui-se pela persistência de desafios para a gestão da inovação e de pessoas, 
vinculados ao desenvolvimento do trabalhador para os novos processos e à implantação de 
programas eficazes de participação e comunicação" 

A6 
QVT: Um estudo com 
professores dos Institutos 
Federais. 

Oliveira; Silva; 
Castro; Limongi-
França. 

2015 
Pesquisa 
Quantitativa 
(survey) 

145 professores 
dos Institutos 
Federais 

"No cenário atual em que há exigências contínuas de evolução do conhecimento e de avanços 
tecnológicos, a educação tecnológica é um assunto que merece destaque, pois é através dela que 
uma grande uma grande parcela dos trabalhadores é formada para atuar no mercado de trabalho 
cada vez mais qualificado e competitivo. Um dos projetos estratégicos mais importantes na área 
do ensino no país é o dos Institutos Federais que contam com 562 campi em todo país. Houve um 
crescimento significativo do quadro funcional: no ano de 2002 contava com 8.999 professores, 
atualmente conta com 37.021 (2015). Isso mostra um crescimento de 411,39%. Nesse contexto, o 
objetivo deste trabalho foi analisar o grau de satisfação dos Institutos Federais em relação à 
Qualidade de Vida no Trabalho, diante dos impactos da expansão da rede no Brasil. A pesquisa 
foi realizada com professores que participaram do II Fórum Mundial de Educação Profissional e 
Tecnológica, realizado em Florianópolis em 2012. Esta pesquisa caracteriza-se como quantitativa, 
exploratória, descritiva e avaliação (survey)..." 
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TESES 

DENOMINAÇÃO 
A SER 

UTILIZADA 
TESES 

AUTORES E ANO 
DE PUBLICAÇÃO 

  METODOLOGIA PÚBLICO-ALVO RESUMO 

T1 

QVT - Proposta de um modelo 
integrador BPSO com justiça 
organizacional para o bem-
estar de servidores públicos 

Andrade 2016 

Estudo de 
campo, 
quantitativo e 
descritivo 

4.060 servidores 
públicos 
municipais 

"A Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho – GQVT – pode proporcionar benefícios importantes 
nas organizações, como o aumento da produtividade e a melhoria do Bem-Estar dos trabalhadores. 
Evidências empíricas sugerem um interesse crescente em pesquisas que buscam estabelecer 
relações entre Qualidade de Vida no Trabalho e Justiça Organizacional; logo, este estudo teve 
como objetivo analisar a relação entre os aspectos do modelo biopsicossocial organizacional - 
BPSO (LIMONGI-FRANÇA, 1996), Justiça Organizacional e Bem-Estar no Serviço Público 
Municipal, para a construção de um modelo integrador de Gestão de Qualidade de Vida no 
Trabalho no contexto do Serviço Público. A presente pesquisa caracteriza-se quanto aos seus 
diferentes aspectos como um estudo de campo, quantitativo e descritivo. A coleta de dados ocorreu 
por meio de pesquisa survey com os servidores públicos de uma prefeitura no interior do Paraná. 
Os dados foram tratados a partir de análises estatísticas univariadas e multivariadas e o modelo 
foi analisado por meio da modelagem e de equações estruturais. Os resultados do modelo sugerem 
que Justiça Organizacional é um antecedente do modelo BPSO-1996, e que os aspectos biológicos 
e sociais não apresentam relação estatística significativa com  Bem-Estar no Serviço Público..." 

T2 

A Qualidade de Vida no 
Trabalho na fronteira entre 
autogestão e heterogestão: 
um estudo de caso qualitativo 
na cooperativa COTRAVIC 

Baptista 2012 
Estudo de caso, 
qualitativo 
interpretativo 

22 entrevistas 
com 
colaboradores de 
cooperativa 

"O fenômeno da economia solidária no Brasil tem se expandido como resposta ao desemprego e 
a exclusão social.  É constituído por empreendimentos econômicos solidários cujo propósito é a 
geração de trabalho e renda para aqueles trabalhadores que, num dado momento, ficaram alijados 
do mercado formal de trabalho, como na situação de massas falidas de empresas privadas. Neste 
contexto a cooperativa é tida como a forma típica de empreendimento econômico solidário, 
alicerçada em pressupostos de igualdade de participação na gestão e na posse coletiva dos meios 
de produção aos seus associados, pela via de práticas de autogestão. Contudo a literatura da 
economia solidária admite que esta modalidade de gestão não se constitua na única forma de 
gestão presente no interior das cooperativas, ou seja, nestas ocorrem também práticas 
heterogestionárias oriundas da sociedade de mercado regida sob as bases do capitalismo.  A 
coexistência destes padrões, a princípio, antagônicos de gestão implica em práticas paradoxais, 
que por sua vez, se refletem na qualidade de vida no trabalho dos cooperados. Deste modo, esta 
tese objetivou compreender como o paradoxo entre autogestão e heterogestão se reflete na 
qualidade de vida no trabalho percebida pelos cooperados de uma cooperativa oriunda de massa 
falida.  Para tal, foi realizada uma pesquisa exploratória-interpretativista, por meio de um  estudo 
de caso qualitativo na cooperativa Cotravic, utilizando como procedimentos metodológicos 
entrevistas espontâneas e semi-estruturadas, e observação de campo, tendo sido os dados tratado 
mediante  análise de conteúdo..." 
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DENOMINAÇÃO 
A SER 

UTILIZADA 
TESES 

AUTORES E ANO 
DE PUBLICAÇÃO 

  METODOLOGIA PÚBLICO-ALVO RESUMO 

T3 

Implantação e resultados de 
programa de qualidade em 
Universidade Pública: Estudo 
de Caso da Universidade de 
São Paulo 

Miranda 2010 
Estudo de caso, 
qualitativo 
interpretativo 

Docentes e 
funcionários 
técnicos 
administrativos da 
Universidade de 
São Paulo 

"Esta tese teve como objetivo realizar uma retrospectiva histórica do processo de implantação e 
dos resultados de um Programa de Qualidade e Produtividade, aplicado a uma universidade 
pública. A contribuição desta tese é relevante pela sistematização de um grande conjunto de dados 
dispersos que, organizados, preservam a memória desse Programa na Universidade de São Paulo 
(USP), dão transparência às ações de um órgão público e propiciam o aprendizado organizacional. 
Metodologicamente é caracterizado como um estudo de caso, de natureza exploratória com 
abordagem qualitativa, abrangendo, com maior ênfase, o período de 1996 a 2006. Utilizaram-se 
levantamentos de dados primários, com entrevistas a docentes ex-dirigentes e funcionários 
técnicos administrativos da USP e pesquisa documental. Acrescidos com a observação 
participante da pesquisadora, foram evidenciados aspectos relativos ao contexto em que foi 
instituído, seu processo, conteúdo, resultados e avaliação sobre o Programa, segundo percepção 
dos entrevistados. Os achados desta pesquisa mostraram a influência do Programa de Qualidade 
em aspectos tangíveis e intangíveis da organização. São tangíveis os aumentos das relações 
alunos por professor e alunos por funcionários, assim como redução de gastos em utilidades. Nos 
resultados intangíveis, o Programa foi significativo para a formação de uma nova mentalidade nos 
funcionários e outros aspectos ligados à mudança da cultura organizacional nas atividades meio. 
Revelaram-se ocorrências frequentes, alterações em aspectos comportamentais e administrativos 
tais como: a melhoria na qualificação e profissionalização dos recursos humanos, maior 
participação, interação e envolvimento dos funcionários e maior atenção a aspectos de qualidade 
de vida no trabalho... 

T4 

Avaliação dos programas de 
Qualidade de Vida no Trabalho 
- análise crítica das práticas 
das organizações premiadas 
no Brasil 

Arellano 2008 
Estudo 
quantitativo 
descritivo 

3 organizações 
com o prêmio 
anual da 
Associação 
Brasileira de 
Qualidade de Vida 
(ABQV), 
ganhadoras entre 
os anos de 1996 a 
2006 

"O estudo examina a qualidade de vida no trabalho em 27 organizações contempladas com o 
Prêmio Nacional de Qualidade de Vida concedido pela Associação Brasileira de Qualidade de Vida 
(ABQV), no período de 1996 a 2007. O principal objetivo foi analisar os instrumentos utilizados para 
avaliação, bem como os resultados das ações dos programas de qualidade de vida. O método de 
pesquisa foi estudo de campo, com realização de pesquisa quantitativa-descritiva, em duas etapas. 
Complementarmente, realizou-se múltiplo estudo de caso, para análise do Índice de Massa 
Corporal (IMC) dos funcionários. Concluiu-se que as ações de qualidade de vida no trabalho, 
quando analisadas à luz do modelo teórico biopsicossocial e organizacional (BPSO-96), 
contemplaram, predominantemente, a dimensão biológica (56%) seguida pela dimensão 
psicológica (25%), social (12%) e organizacional (7%).  De todas as ações informadas, a 
alimentação e nutrição foi a que apresentou maior índice de execução (85,2%), disponibilizando 
informações e criando condições para uma dieta adequada, como prevenção de doenças e 
promoção da saúde. O resultado da análise do IMC, indicou que mais da metade dos  funcionários 
estava com sobrepeso..."  
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APÊNDICE 2 - ETAPA DE CODIFICAÇÃO ABERTA 
 

Denominação Descrição Exemplo de trechos identificado Frequência 

A1 Atividade repetitiva  “Os operadores executam duas atividades repetitivas” 3 

T2 Benefícios trabalhistas (CLT) 
"Contudo, a percepção positiva com relação à remuneração pelo trabalho realizado só fica 
estremecida quando os cooperados tecem comparações com a situação anterior de empregados 
regidos pela CLT" 

3 

A5 Bloqueio na evolução da carreira 
“Tal situação deve-se ao elevado tempo de permanência nos cargos, conforme verificado no estudo de 
caso” 

4 

T1 Bloqueio na evolução da carreira 
"isso falta muito nos órgãos públicos, pois não se comunica critérios para promoção, precisa de 
clareza" 

3 

A3 Comunicação 
“Práticas de comunicação, participação, relacionamento e reconhecimento devem ser aprimoradas 

na organização” 
1 

A5 Comunicação 
“Os itens menos valorizados foram: correr riscos, ausência do programa de sugestões e os tópicos 
recorrentes a comunicação” 

8 

T1 Comunicação 
"Pesquisas são desenvolvidas, mas não há comunicação dos resultados ou intervenção prática, eles 
passam a desacreditar da relação entre a aplicação da pesquisa e o desenvolvimento de um plano de 
ações" 

2 

A5 Desconhecimento do Conceito de QVT 
“Pode-se afirmar que o conjunto composto pelo prazer pela atividade, relacionamento humano, 
condições de trabalho, serviços e integridade física e responsabilidade social para além do portão da 
fábrica é sinônimo de QVT” 

1 

A2 Conceito QVT 
“Parcela significativa dos entrevistados que mostrou não ter conhecimentos sobre o conceito de QVT e 
sobre a existência de modelos gerenciais para sua gestão” 

4 

T4 Cultura organizacional "processo de mudança cultural não é rápido e nem fácil" 2 

A5 Envolvimento e adaptabilidade 
Alterações no ambiente social traz: “receio pela possibilidade de inadaptabilidade e redução de postos 
de trabalho” 

6 
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Denominação Descrição Exemplo de trechos identificado Frequência 

T1 Envolvimento e adaptabilidade 
"Burocracia para compras, inclusive de materiais, a falta de compromisso de outros setores, depende 
de outras secretarias para o andamento do trabalho " 

9 

A3 Envolvimento e adaptabilidade 
“Práticas de comunicação, participação, relacionamento e reconhecimento devem ser aprimoradas 

na organização” 
1 

T2 Envolvimento e adaptabilidade 
"Nos relatos, a seguir, pode-se observar que a participação de alguns cooperados é diretamente 
proporcional ao seu interesse pela pauta em questão, e não exatamente em função do seu 
comprometimento com a viabilidade econômica da cooperativa" 

4 

T3 Envolvimento e adaptabilidade 
"Do ponto de vista dos funcionários, havia uma percepção de desmotivação, ao lado de um desejo de 
maior participação" 

1 

T4 Envolvimento e adaptabilidade 
"questões como participação das tomadas de decisões, autonomia para desempenhar as tarefas, 
enquadramento entre habilidades e tarefas e pressão do tempo não foram mencionadas como parte 
de Gestão de QVT" 

1 

A1 Ergonomia “Verificou-se a existência de posições e necessidades diferentes das estações de picking” 6 

A3 Ergonomia 
“Este fato pode justificar-se devido a organização estar situada em instalações antigas, o que prejudica 
a iluminação e ventilação; o mobiliário, em que parte também é ultrapassado, e sistemas 
informatizados que são muito burocráticos e não interagem entre si” 

1 

T1 Ergonomia "Ambiente, questões ergonômicas" 3 

A4 Estresse 
“No bloco de estresse, detectou-se que os respondentes têm a pontuação mais concentrada em 
valores mais altos” 

20 

T1 Estresse "Nível alto de stress do usuário afeta o stress do servidor" 2 

A6 Instalações físicas  
"As médias mais baixas de satisfação foram verificadas nas questões Q33 - Os laboratórios atendem 
às necessidades dos cursos ofertados pelo campus e Q41 - anbiente de descanso dos professores" 

1 

T1 Instalações físicas  "Falta de estrutura, equipamento e materiais de trabalho" 5 
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Denominação Descrição Exemplo de trechos identificado Frequência 

T1 Jornada extra de trabalho 
"Carga horária de trabalho e trabalho e trabalho em horário extra ambiente oficial, levar trabalho para 
casa, para alguns grupos de profissionais" 

1 

T2 Jornada extra de trabalho "Nesta atividade, a liberação do trabalho em finais de semana só acontece a cada 15 dias" 3 

T3 Melhoria contínua 
"Como se observa a maior expectativa era com relação ao Módulo 6, relativo ao critério de Gestão de 
Processos, incluindo aperfeiçoamento contínuo dos serviços" 

1 

A2 Modelos de avaliação de QVT “Necessidade de se difundir um modelo de avaliação e mensuração de QVT” 17 

T4 Modelos de avaliação de QVT 
"Outra limitação do estudo refere-se à falta de critérios metodológicos para se mensurar os resultados 
das ações de QVT" 

1 

A3 Perfil do gestor 
“Os gestores devem focar esforços no desenvolvimento de políticas relacionadas ao envolvimento do 
empregado” 

1 

T3 Perfil do gestor "Seguiam-se, pela ordem, as expectativas relativas aos modelos de liderança" 1 

A3 Política de recompensas 
“Empresa ser inflexível em relação à ascensão vertical de carreira, a contratação ocorre somente 
através de processo seletivo e não oferece premiação por produtividade, desempenho ou esforço” 

1 

A6 Política de recompensas 
“verifica-se certo nível de insatisfação dos professores conforme se observa nos resultados 
apresentados as seguintes questões: Auxílio pré-escolar; Valor do auxílio alimentação; Oportunidade 
para distração proporcionada pelo campus” 

3 

T1 Política de recompensas "carga fatorial mais elevada: Recompensas pelo esforço que dispendo no trabalho" 10 

T2 Política de recompensas 
"A ocorrência de dúvidas, quanto a restituição e remuneração do capital investido, deixa claro algumas 
lacunas com relação à percepção de justiça no compartilhamento dos resultados da cooperativa" 

7 

A6 Políticas sociais “Falta da adoção de políticas sociais” 3 

T1 Políticas sociais 
"Festa do trabalhador (a festa do trabalhador existe para a população e não específica para o 
funcionário)" 

3 

A2 Qualidade 

"Supondo que a produtividade não seja essencial para a empresa agregue valor para os seus clientes, 
mas sim outro fator, como a qualidade na produção (representada pelo menor número de erros 
possível), então seria mais correto, de acordo com o modelo dos autores, analisar os impactos de QVT 
sobre a redução de erros, e não sobre a produtividade" 

1 

T2 Qualidade 
"Foi detectada a preocupação dos cooperados com inovação tecnológica e com o sistema de 
mensuração da produtividade como mecanismos para garantia da qualidade de bens e serviços" 

2 
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Denominação Descrição Exemplo de trechos identificado Frequência 

A2 QVT como ponto estratégico “50,2% possui grau de concordância de “as ações e programas de QVT devem ser estratégicos” 3 

A5 QVT como ponto estratégico 

"No entanto, não se pode atribuir tamanha responsabilidade a esse grupo de profissionais se a 
organização não estiver pautada, na formulação de sua estratégia, por uma política de gestão de 
pessoas capaz de identificar e capacitar gestores para os desafios integrados da inovação de 
processos e da QVT" 

1 

T1 QVT como ponto estratégico "Manter um planejamento estratégico para que as práticas ocorram independente da gestão" 7 

T2 QVT como ponto estratégico 
"não se configurou de maneira consciente por parte do núcleo de gestão e nem por parte dos 
cooperados como um todo, uma política de QVT" 

3 

T3 QVT como ponto estratégico "QVT 'não era o primeiro foco' ou que 'isso não era explicitado'" 1 

T3 Recrutamento e Seleção "A qualificação dos funcionários, recrutados nem sempre por critérios muito rigorosos" 1 

T4 Saúde mental 
"Das causas mencionadas, a única contemplada pelas organizações pesquisadas é a que relaciona 
com o álcool, incluída nas ações de dependência química. As outras causas, como depressão, 
transtorno bipolar e esquizofrenia, não foram mencionadas" 

1 

A6 Saúde, alimentação e integridade física 
“Os professores estão insatisfeitos com as seguintes questões: atendimento ambulatorial no campus; 
qualidade da alimentação servida no campus; qualidade dos programas de preservação da vida e da 
integridade física, bem como com a promoção da saúde” 

3 

T1 Saúde, alimentação e integridade física 
"A variável com maior frequência de respostas nos indicadores de insatisfação foi 'Atendimento aos 
problemas de saúde do servidor'.". 

13 

T4 Saúde, alimentação e integridade física "Os resultados obtidos demonstram que a maioria dos empregados está acima do peso saudável" 8 

T4 Segurança no trabalho "menor índice foi segurança no trabalho, apoio aos funcionários afastados e educação" 1 

T2 Transparência objetivos éticos-morais 
"Tanto a candidatura quanto o processo eleitoral é cercado por articulações políticas entre os 
cooperados" 

8 

A3 Treinamento e desenvolvimento “A ausência de um plano formal de treinamento” 3 

T1 Treinamento e desenvolvimento "e insatisfação, foi 'Financiamento para cursos externos'" 1 
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Denominação Descrição Exemplo de trechos identificado Frequência 

T2 Treinamento e desenvolvimento 

"A dimensão 'oportunidades de capacitação profissional', interpretada à luz dos depoimentos 
apurados, apresentou-se de forma paradoxal em relação aos efeitos para QVT desses cooperados, 
pois, apesar de serem disponibilizados, por parte das instâncias de gestão da cooperativa, recursos 
para capacitação profissional dos cooperados, eles parecem não aproveitá-los de forma efetiva " 

4 

T3 Treinamento e desenvolvimento "posicionavam-se as expectativas referentes às pessoas e qualidade dos recursos humanos" 2 

 


