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RESUMO 

 

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) é muito importante no contexto organizacional de uma 
empresa, pois, através dela é possível ter o comprometimento dos colaboradores para a execução 
das tarefas e, consequentemente, atingir os objetivos desejados pela organização. Ela pode ajudar 
no desenvolvimento de condições que motivem os trabalhadores, propiciando um ambiente adequado 
para a execução das tarefas, facilitando o desenvolvimento pessoal e promovendo a interação entre 
as partes. Percebe-se que a mesma é assunto de interesse de diversos segmentos, pois trata de 
questões diretamente ligadas ao bem-estar das pessoas em diferentes situações. O ambiente 
escolhido para a realização deste estudo foi a Universidade Federal da Paraíba - UFPB - Campus I, 
localizada em João Pessoa – PB. O estudo da Qualidade de Vida no Trabalho representa um papel 
importante para a UFPB, no intuito de proporcionar melhores formas de gestão e auxiliar no 
cumprimento de suas atribuições. Esta dissertação tem por objetivo avaliar o nível de Qualidade de 
Vida no Trabalho dos técnicos administrativos da UFPB – Campus I. A pesquisa apresentou uma 
metodologia quali-quantitativa caracterizada pela interpretação dos fenômenos e a atribuição de 
significados, inerentes ao processo de pesquisa qualitativa, associada ao uso de recursos e de 
técnicas estatísticas para análise dos resultados, inerentes ao processo de pesquisa quantitativa. As 
dimensões e variáveis da pesquisa foram baseadas no modelo de mensuração da QVT de Walton 
(1974). Nesse sentido, consideraram-se oito dimensões que abordaram as questões essenciais a que 
este estudo se propõe a responder com suas respectivas variáveis, de modo a facilitar suas 
interpretações e a simplificação das análises. O instrumento de pesquisa foi composto por 27 
questões, cada uma correspondendo a uma variável não métrica que foi analisada de acordo com o 
método de análise multivariada conhecido como Análise Fatorial (AF), utilizando-se o software 
estatístico SPSS v.20 (Statistical Package for the Social Sciences) e o software R 3.0.1, que possuem 
pacotes específicos para essa finalidade. Os resultados indicaram que o nível de Qualidade de Vida 
no Trabalho, segundo a percepção, dos técnicos administrativos da UFPB foi considerado bom. A 
integração social e segurança; a satisfação no trabalho; as condições de trabalho; a remuneração 
justa; o constitucionalismo dentre outras, são elementos fundamentais em ambientes organizacionais 
saudáveis. O conhecimento dessas informações é de extrema importância, podendo subsidiar 
tomadas de decisão para fomentar à QVT na organização estudada, garantindo aos servidores 
técnicos administrativos as condições necessárias para realizarem seu trabalho adequadamente. 
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Técnicos Administrativos. Análise Fatorial 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The Quality of Work Life (QWL) is very important in the organizational context of a company because 
through it is possible to have the commitment of employees to perform the tasks and consequently 
reach the desirable objectives for the organization. It may help in the development of conditions that 
motivate employees, providing a suitable environment for the execution of tasks, facilitating personal 
development and promoting interaction between the parties. Realizes that it is the subject of interest to 
many segments as addresses issues directly related to the well-being of people in different situations. 
The environment chosen for this study was the Federal University of Paraíba - UFPB - Campus I, 
located in João Pessoa - PB. The study of Quality of Work Life represents an important role for UFPB 
in order to provide better ways to manage and assist in the fulfillment of its attributions. This 
dissertation aims to evaluate the level of Quality of Work Life of technical administrative of UFPB - 
Campus I. The research presented a qualitative and quantitative methodology, characterized by the 
interpretation of phenomena and assigning meanings inherent in qualitative research associated with 
the use of resources and statistical techniques to analyze the results, inherent in quantitative research. 
The dimensions and variables of the research were based on the measurement model of QWL Walton 
(1974). Accordingly, we considered eight dimensions addressed the essential questions that this study 
aims to answer with their respective variables, in order to facilitate their interpretation and 
simplification of the analysis. The research instrument was composed of 27 questions, each 
corresponding to a no metric variable that was analyzed according to the method of multivariate 
analysis known as Factor Analysis (FA) using the statistical software SPSS v.20 (Statistical Package 
for the Social Sciences) and R 3.0.1 software, which have specific packages for this purpose. The 
results indicated that the level of Quality of Work Life, according to the perception of technical 
administrative of UFPB was considered good. Social integration and security, job satisfaction, working 
conditions, fair remuneration; constitutionalism among others, are fundamental elements in 
organizational environments healthier. Knowing that information is extremely important, this can 
support decision making to promote the QWL in the studied organization, ensuring servers technical 
administrative conditions necessary to do their jobs adequately. 
 
 
 
Keywords: Quality of Work Life. Federal University of Paraíba. Servers Technical Administrative. 
Factor Analysis 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

A partir do século XVIII ocorreram grandes transformações sociais que 

tiveram por base o crescimento demográfico e o desenvolvimento de novos 

processos industriais que deram origem à preocupação com a racionalização da 

produção e com a reação dos trabalhadores frente à sua tarefa (GUIMARÃES, 

2001). 

Voltando no tempo, analisando o fator humano desde a época em que a 

preocupação era apenas melhorar os processos e assim obter ganhos de 

produtividade – no caso da abordagem clássica – percebe-se que os resultados 

almejados pelas organizações dependiam tanto de outras vertentes como 

principalmente do esforço das pessoas, que de fato eram pouco valorizadas, e 

quase nunca reconhecidas. 

Com o desenvolvimento de novos modelos de gestão (por exemplo, o STP), o 

trabalhador passa a ser enxergado como parte fundamental do processo produtivo e 

organizacional, introduzindo um avanço no que diz respeito à Qualidade de Vida no 

Trabalho, que por sua vez, é um aspecto indispensável à produtividade e à 

competitividade, condições cruciais à sobrevivência de toda e qualquer organização. 

Com a globalização, novas relações de trabalho e tendências foram 

aparecendo, refletindo na segurança, na saúde e nas expectativas do trabalhador. 

Novos desafios surgem pela revolução nas relações de produção e nas formas 

ocupacionais, tais mudanças influenciam cada vez mais o desenvolvimento da 

preocupação com a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). 

No contexto organizacional de hoje, é visível a busca por melhores resultados 

através das pessoas, dessa forma elas deixam de ser vistas apenas como meros 

trabalhadores para serem abordadas como parte estratégica da organização, 

portanto, a concentração em torno delas tem sido constante, apesar disso, se dá 

pouca ênfase e valorização à qualidade das pessoas, cujos esforços são 

fundamentais para a qualidade de produtos e serviços. 

Uma organização de qualidade possui ambiente organizacional agradável 

com pessoas motivadas, comprometidas, com a autoestima elevada, níveis de 

desempenho satisfatórios e maior eficácia, além da satisfação de seus clientes, 
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traduzindo fidelização dos mesmos, melhores resultados financeiros e uma imagem 

confiável. 

De acordo com Albuquerque e Limongi-França (1998) a Qualidade de Vida no 

Trabalho é um 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. 

Walton (1975) apresenta a Qualidade de Vida no Trabalho como uma 

abordagem que considera muito mais do que os aspectos ligados à remuneração, à 

observação pura e simples da legislação ou às formas de enriquecimento do 

trabalho. Abrange as necessidades e aspirações humanas que podem variar de 

cultura para cultura, de estilo de vida para estilo de vida. 

Cortez (2004) compreende a QVT como um instrumento que visa satisfazer 

as reais demandas dos colaboradores ao desenvolver suas atividades dentro da 

organização, tendo como enfoque que os indivíduos são mais produtivos quando 

estão realmente empenhados e envolvidos com seu próprio trabalho. 

Limongi-França (1996) apresenta alguns indicadores relacionados à 

Qualidade de Vida no Trabalho, são eles: ação social e ecológica da empresa; 

atividades esportivas, culturais e de lazer; ausência de insalubridade; ausência de 

preconceitos; autonomia no trabalho; capacidade múltipla para o trabalho; carreira; 

conforto no ambiente físico; crescimento como pessoa em função do trabalho; 

estabilidade no emprego; estima por parte dos colegas; nível cultural dos 

empregados e dos empregadores; padrão geral de saúde dos empregados; 

privacidade para trabalhar; salário; vida pessoal preservada; valorização dos 

serviços pelos outros setores. 

Ao longo dos anos, com o avanço dos estudos sobre Qualidade de Vida no 

Trabalho, alguns pesquisadores, dentre eles, Richard Walton (1975), Hackman e 

Oldham (1974), Westley (1979), Davis e Werther (1983) e Fernandes (1996), criaram 

modelos para avaliar, mensurar e conceituar a QVT nas organizações, considerando 

diversos fatores relacionados ao colaborador e o seu ambiente de trabalho. 

A Qualidade de Vida no Trabalho é uma abordagem que a cada dia vem 

ganhando maior importância no âmbito das organizações e também espaços nas 

discussões no meio acadêmico e empresarial, sendo apontada como um diferencial 

competitivo no mercado. Percebe-se que a mesma é um assunto de interesse de 



18 

 

diversos segmentos, pois trata de questões diretamente ligadas ao bem-estar das 

pessoas em diferentes situações. 

Considerando a utilização de conceitos da Qualidade de Vida no Trabalho no 

setor público, apresenta-se uma Instituição de Ensino Superior utilizada como objeto 

de pesquisa. A citada Instituição corresponde a Universidade Federal da Paraíba, 

anteriormente Universidade da Paraíba, Instituição autárquica de regime especial de 

ensino, pesquisa e extensão, vinculada ao Ministério da Educação, com estrutura 

multi- campi. 

Dentro do contexto da administração pública, a UFPB – como a maioria dos 

órgãos públicos – compartilha a mesma herança organizacional burocrática, 

caracterizada pela hierarquização, verticalização e uma sólida estrutura 

departamental, oriundas da própria estrutura do Estado, que as engessa em 

estruturas pouco flexíveis e inadequadas às especificidades de suas missões. 

No setor privado a temática QVT tem historicamente maior inserção e 

presença, enquanto que no setor público ela permanece uma questão incipiente e 

um campo científico de interesse ainda restrito (FERREIRA, 2006). 

A promoção do bem estar (em todos os aspectos) do colaborador em seu 

ambiente de trabalho é uma questão bastante relevante e atual no contexto 

organizacional. 

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Ensino Superior do Estado da 

Paraíba – SINTESPB (2011), os técnicos administrativos da UFPB vêm 

apresentando um descontentamento relacionado ao trabalho, gerando desmotivação 

e insatisfação que, por sua vez, resulta em greves. Dentre os fatores que impactam 

diretamente a sua QVT, apontados pelo SINTESPB elencam-se: a jornada de 

trabalho, instalações inadequadas, equipamentos sucateados, defasagem salarial, 

falta de autonomia, reconhecimento e sua participação como colaboradores, forma 

de distribuição de gratificações, ambientes insalubres entre outros. 

Tendo em vista a responsabilidade exercida direta e indiretamente pelos 

colaboradores, as organizações devem investir em aspectos relacionados à QVT, 

preferencialmente de forma contínua, pois esta atitude pode e tem contribuído muito 

para o bom desempenho dos mesmos, com isso o ambiente de trabalho tem se 

tornado mais favorável na busca de melhores resultados, levando em consideração 

os interesses de ambos: colaboradores e organizações. 



19 

 

A UFPB, objeto desse estudo, vem desenvolvendo medidas que buscam 

melhorar a QVT de seus servidores técnico-administrativos, a partir de cursos e 

programas de treinamentos que visam o desenvolvimento de suas capacidades, 

cumprindo, desta maneira, o decreto 5.707 de 23 de fevereiro de 2006, que institui a 

política e as diretrizes para o desenvolvimento de pessoal da administração pública 

federal direta, demonstrando que a capacitação é processo permanente e deliberado 

de aprendizagem, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de 

competências institucionais por meio do desenvolvimento de competências 

individuais. 

A PROGEP - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, por meio da CDP - 

Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas e da DECP - Divisão de Educação e 

Capacitação Profissional vem desenvolvendo projetos que envolvem diversos 

cursos, especializações e inclusive mestrado. Contudo, a UFPB necessita 

desenvolver outros aspectos da QVT de seus colaboradores visando melhorá-los 

continuamente.  

Portanto, a UFPB na busca por melhores formas de gestão e cumprimentos 

de suas atribuições necessita se ajustar aos novos padrões de gerenciamento 

exigidos pela sociedade atual, desta forma, visto a incipiência da temática da 

Qualidade de Vida no Trabalho no setor público, a estrutura rígida ainda adotada por 

esse setor e a importância das práticas de QVT, questiona-se: Qual o nível de 

Qualidade de Vida no Trabalho dos técnicos administrativos da UFPB – 

Campus I? 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Tendo-se em vista a importância assumida pelo trabalho na vida das pessoas, 

surgiu a preocupação com os aspectos a ele relacionados que atuam sobre o bem-

estar e desempenho dos indivíduos. Nesse sentido, a qualidade de vida no trabalho 

(QVT) aparece entre os mais recentes movimentos que levam em conta tais 

dimensões tendo em vista harmonizar as esferas: trabalho, saúde, lazer, 

desenvolvimento profissional e pessoal, remuneração etc. 

A qualidade de vida no trabalho pode ser considerada a maior determinante 

da qualidade de vida. Assim sendo, o trabalho passou a ocupar um lugar central na 

vida do homem, mais especificamente o trabalho organizacional. 
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A abordagem de QVT busca desenvolver uma nova filosofia de trabalho a 

qual se fundamenta em aspectos de integração e desenvolvimento de cargos mais 

significativos, inseridos em uma organização mais humana e saudável. 

Segundo Moretti e Treichel (2003), a QVT proporciona maior participação dos 

trabalhadores e cria um ambiente de integração com superiores, com colegas e com 

o próprio ambiente de trabalho, em busca da compreensão das necessidades dos 

colaboradores. 

A valorização do capital humano, portanto, está diretamente relacionada com 

ações que promovam o aumento à qualidade de vida no trabalho (QVT) e com o 

respeito à legislação vigente, tendo em vista que a preocupação com a saúde e a 

satisfação dos colaboradores gera tanto um maior bem-estar interno entre 

empregado e empregador quanto a possibilidade de aumento no desempenho das 

atividades desenvolvidas pelos trabalhadores. 

São benefícios proporcionados pela QVT: redução do absenteísmo, retenção 

da rotatividade, atitude favorável ao trabalho, promoção da saúde e segurança no 

trabalho, redução ou eliminação de doenças relacionadas ao trabalho, maior 

integração social, desenvolvimento das capacidades humanas, aumento da 

produtividade da empresa. 

Enfim, a QVT é uma importante ferramenta estratégica para as organizações 

(incluso a UFPB – Campus I), pois, através dela é possível acompanhar o 

comportamento dos trabalhadores; se os mesmos estiverem satisfeitos o resultado 

das tarefas desempenhadas terá mais qualidade, e estes estarão mais motivados 

para alcançar objetivos pessoais, e também, na busca por objetivos da própria 

organização. 

Por essas razões, é relevante para a UFPB – Campus I (composta pelo 

universo de 1301 servidores técnicos administrativos), estudar, entender e 

implementar os conceitos referentes ao tema QVT, que não só se justifica como se 

faz necessário para que climas de trabalho mais amenos sejam criados, 

desenvolvidos e mantidos na organização. 

Da mesma forma, o estudo da QVT representa um papel importante para a 

Engenharia de Produção, sobretudo para a engenharia do trabalho, visando o 

aperfeiçoamento, a implantação e a avaliação de tarefas, as melhorias ambientais e 

do sistema de trabalho como um todo, para fazê-los compatíveis com as 

necessidades, habilidades e capacidades das pessoas, visando, a partir disto, a 
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melhor qualidade e produtividade, preservando a saúde e integridade física de 

todos. Em outras palavras, proporcionando interações entre os humanos e outros 

elementos de um sistema (interface máquina - ambiente - homem - organização). 

Portanto, o presente estudo tem como foco a qualidade de vida no trabalho 

(QVT), e se justifica pelo fato dessa temática apresentar uma importância 

significativa no âmbito das organizações e também espaços nas discussões no meio 

acadêmico, sendo apontada, hoje, como um diferencial competitivo no mercado. A 

presente pesquisa objetiva apresentar aspectos relevantes encontrados na literatura, 

para realização de um levantamento de fatores determinantes da QVT na 

organização objeto de estudo. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

 Avaliar o nível de Qualidade de Vida no Trabalho dos técnicos 

administrativos da UFPB – Campus I. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar as abordagens sobre o tema QVT; 

 Conhecer a atividade laboral dos técnicos administrativos da UFPB – 

Campus I; 

 Verificar a percepção dos técnicos administrativos da UFPB – Campus I, 

quanto à QVT; 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está dividido em cinco capítulos e dois apêndices. No primeiro 

capítulo expõem-se a delimitação do tema, a justificativa e os objetivos específicos e 

geral. No segundo capítulo está presente a fundamentação teórica que aborda 

tópicos referentes ao contexto histórico, conceituação e evolução da QVT; modelos 

para avaliação da QVT; o uso da ergonomia como ferramenta para melhoria da 

QVT; o modelo burocrático; uma abordagem relacionada à administração pública 
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(desenvolvimento, limitações para implantação de mudanças, gestão para órgãos 

públicos) e por fim, a Análise Fatorial e conceitos atrelados. O capítulo 3 abrange os 

aspectos metodológicos da pesquisa. No capítulo 4 são apresentados os resultados 

obtidos no presente estudo. No capítulo 5 são apresentadas as conclusões e as 

recomendações para trabalhos futuros. Com relação aos apêndices, no primeiro, 

encontra-se o termo de consentimento livre e esclarecido sugerido pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa da UFPB, no segundo encontra-se o instrumento de pesquisa 

utilizado. 
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CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A exposição da fundamentação teórica é importância para a realização 

eficiente de qualquer trabalho de pesquisa, uma vez que as contribuições teóricas 

dão suporte e estruturam o estudo. Este capítulo contempla os aspectos 

bibliográficos tomando como referência os diversos autores relacionados aos seus 

respectivos domínios de atuação na literatura em conformidade com os itens a 

serem abordados.  

Para se abordar a questão da qualidade de vida no trabalho se faz necessário 

considerar alguns contextos de expressiva relevância para seu entendimento, áreas 

de conhecimento correlatas como a ergonomia, atrelados tanto às organizações 

como ao ser humano. Assim como outros pontos abordados posteriormente que 

norteiam a análise da QVT de maneira mais holística. 

Portanto, o presente capítulo aborda tópicos referentes ao contexto histórico, 

conceituação e evolução da QVT, assim como modelos para sua avaliação; o uso da 

ergonomia como ferramenta para melhoria da QVT; dado a predominância do 

modelo burocrático de Weber na instituição em estudo, apresenta-se um tópico 

considerando esse tema com suas respectivas especificidades; uma abordagem 

relacionada à administração pública (desenvolvimento, limitações para implantação 

de mudanças, gestão para órgãos públicos) e por fim uma explanação referente à 

técnica estatística, da Análise Fatorial e conceitos atrelados, utilizada para a 

realização das análises e discussões dos resultados obtidos durante a pesquisa. 

 

2.1 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT) 

 

2.1.1 Contexto histórico da QVT 

 

A fim de entender os motivos que levaram a estudos sobre a qualidade de 

vida no trabalho é necessário conhecer o contexto em que tais estudos foram 

desenvolvidos. 

A QVT surgiu na Inglaterra, na década de 50, a partir dos estudos realizados 

por Eric Trist e colaboradores no Tavistock Institute. Os estudos avaliavam a relação 

indivíduo, trabalho e organização; a partir disso, desenvolveu-se uma abordagem 
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sócio técnica em relação à organização do trabalho, tendo como base a satisfação 

do trabalhador. 

No caso dos Estados Unidos, na década de 50, surgiram esforços no sentido 

de modificar as linhas de montagem devido ao crescente interesse pela satisfação 

no trabalho, tendo-se iniciado pesquisas sistematizadas referentes às atitudes dos 

trabalhadores. 

Na década de 60, o crescimento do interesse pelos direitos civis e 

responsabilidade social levou o governo a adotar uma série de medidas que 

contribuíram para a expansão do interesse pela melhoria na qualidade de vida no 

trabalho em relação aos seguintes aspectos: saúde, segurança e satisfação dos 

trabalhadores.  

Na década de 70, a crise energética e os problemas de alta inflação, 

especialmente nos Estados Unidos, produziram uma queda no interesse pelos 

assuntos ligados à qualidade de vida, tendo as organizações, deslocado à atenção 

para aspectos de sua sobrevivência.  

Por volta de 1979, porém, o interesse pela qualidade de vida dos 

trabalhadores ganhou novo impulso, principalmente devido ao declínio na 

competitividade dos Estados Unidos e à constatação da crescente falta de 

comprometimento com o trabalho, que criou a necessidade de definição de novas 

formas de gerenciamento. Passou-se a ter como modelo o estilo gerencial do Japão, 

que usava técnicas como: CCQ’s, Total Quality Control – TQC, Just-in-Time – JIT e 

Kanban. 

Segundo Vieira e Moraes (apud NUNES; MORAES, 2000), “nesse novo 

contexto, a QVT passa a ser um meio para a melhoria do ambiente de trabalho e 

alcance de maior produtividade e satisfação, envolvendo formas de gerenciamento 

participativo”. 

Nadler e Lawler (apud VASCONCELOS, 2001), demonstram de forma 

abrangente a evolução do conceito de Qualidade de Vida no Trabalho, conforme o 

Quadro 1 abaixo: 
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Quadro 1 - Evolução do conceito de QVT 

Concepções evolutivas da QVT Características ou visão 

1. QVT como uma variável (1959 a 1972) 
Reação do indivíduo ao trabalho. Investiga-se 
como melhorar a qualidade de vida no trabalho 
para o indivíduo. 

2. QVT como uma abordagem (1969 a 1974) 

O foco era o indivíduo antes do resultado 
organizacional, mas ao mesmo tempo buscava-
se trazer melhorias tanto ao empregado como à 
direção.  

3. QVT como um método (1972 a 1975) 

Um conjunto de abordagens, métodos ou 
técnicas para melhorar o ambiente de trabalho e 
tornar o trabalho mais produtivo e mais 
satisfatório. QVT era vista como sinônimo de 
grupos autônomos de trabalho, enriquecimento 
de cargo ou desenho de novas plantas com 
integração social e técnica. 

4. QVT como um movimento (1975 a 1980) 

Declaração ideológica sobre a natureza do 
trabalho e as relações dos trabalhadores com a 
organização. Os termos “administração 
participativa” e “democracia industrial” eram 
frequentemente ditos como ideais do movimento 
de QVT. 

5. QVT como tudo (1979 a 1982) 
 

Como panacéia contra a competição estrangeira, 
problemas de qualidade, baixas taxas de 
produtividade, problemas de queixas e outros 
problemas organizacionais. 

6. QVT como nada (futuro) 
No caso de alguns projetos de QVT fracassarem 
no futuro, não passará de um “modismo” 
passageiro. 

Fonte: Nadler e Lawler (apud VASCONCELOS, 2001, p. 3). 

 

Os estudos de qualidade de vida no trabalho não foram só desenvolvidos nos 

Estados Unidos, mas também em grande parte dos países da Europa, no Canadá, 

no México, na Índia e no Japão. No Brasil, existem esforços nesse sentido através 

de estudos feitos por pesquisadores da EMBRAPA, em Brasília, e da Universidade 

Federal de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. 

Nos últimos dez anos, várias pesquisas foram realizadas abordando o tema 

da Qualidade de Vida no Trabalho. Sant’anna e Moraes (apud HONORIO; 

MARQUES; MELO, 2001) afirmam que apesar dos avanços constatados nesse 

campo, ainda não foi possível elaborar um conceito definitivo, mas há indícios de 

uma tendência para a reestruturação de metodologias e técnicas que permitam o 

alcance deste propósito. Tal realidade condiz com a necessidade de maiores 

investigações sobre o tema podendo, desta maneira, propiciar novos achados que 

possibilitem a consolidação de dados coerentes com a realidade brasileira. 
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No meio empresarial, o tema QVT tem despertado interesse de 

administradores brasileiros pela contribuição que possa oferecer em termos de 

elevação da produtividade empresarial e do nível de satisfação dos trabalhadores. 

Nadler e Lawler apud Pedroso et. al (2009) indicam que a efetividade de um 

programa de QVT está inter-relacionada a uma série de fatores, e, nessa 

perspectiva, apresentam uma estruturação que deve ser conduzida na implantação 

dos referidos programas. Ainda discorre que eles sugerem as atividades que devem 

ser exploradas nos programas de QVT, fatores que determinam o sucesso nos 

programas de QVT, e, por fim, os pontos centrais que devem ser gerenciados, como 

ilustrado no Quadro 2: 

 

Quadro 2 - Fatores que promovem a efetividade dos programas de QVT 

Atividades que devem ser exploradas nos programas de QVT 

  

Participação na resolução de problemas 
Reestruturação do trabalho 
Inovação do sistema de recompensas 
Melhoria no ambiente de trabalho 

Fatores que determinam o sucesso nos programas de QVT 

  

Percepção da necessidade 
Enfocar um problema saliente na organização 
Estruturação para a identificação e resolução de problemas 
Recompensar resultados positivos 
Motivar pessoas ligadas a atividades de longo prazo 
Envolver a organização como um todo 

Pontos centrais que devem ser gerenciados 

  

Desenvolvimento de projetos em diferentes níveis da empresa 
Mudanças na gestão e no planejamento organizacional 
Mudança no comportamento dos gerentes mais velhos 

Fonte: Adaptação de Nadler e Lawler (apud PEDROSO et al., 2009). 

 

Os programas de QVT também devem observar outros aspectos como: o 

delineamento de sistemas de qualidade, o desenvolvimento do potencial humano e a 

prevenção e controle de saúde e segurança no trabalho. Isto envolve ações que vão 

desde programas de treinamento, novos sistemas de remuneração, melhoria do 

ambiente físico de trabalho, acompanhamento de clima organizacional, entre outras 

possibilidades. 
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2.1.2 Concepção da qualidade de vida no trabalho (QVT) 

 

No contexto da evolução da sociedade e na velocidade com que vêm 

ocorrendo as transformações produtivas, com exigências cada vez maiores sobre a 

organização e seu corpo funcional, se torna extremamente difícil a satisfação 

completa dos indivíduos com a situação de trabalho. Sendo assim, a QVT surge 

como uma alternativa nas relações trabalhistas, pois nela podem se inserir aspectos 

como compensação, saúde e segurança ou, de uma forma mais ampla, autonomia, 

partilha de responsabilidade, autocontrole, possibilitando o desenvolvimento 

completo das pessoas através do trabalho. (ROSALINO; BARDAGI, 2008, p. 125) 

O conceito de QVT é a aplicação concreta de uma filosofia humanista, pela 

introdução de métodos participativos, visando modificar um ou diversos aspectos do 

meio do trabalho, para criar uma situação nova, mais favorável à satisfação dos 

empregados e a produtividade da empresa. 

Dentro desta mesma linha, Vieira apud Cortez (2004) menciona que a QVT 

tem como objetivo central gerar uma organização mais humanizada para, através 

dela, resultar uma relação entre capital e trabalho não conflitantes, mas sim 

cooperativa. 

As organizações devem estar atentas não somente com o homem 

organizacional, mas com todo o contexto da vida deste homem, que carrega consigo 

todos os seus valores, crenças, culturas e experiências que foram adquiridas 

durante toda a sua vida. Os fatores que o afetam fora do ambiente organizacional, 

com certeza irão afetar a sua vida profissional e consequentemente a organização 

de que faz parte. 

O conceito de participação parece ser fundamental para o entendimento da 

questão da QVT. É cada vez mais evidente no meio organizacional uma tendência a 

se buscar soluções participativas frente às reivindicações dos trabalhadores por 

melhores condições de trabalho e salários, tarefas menos alienantes e maior 

autonomia para trabalhar, dentre outras. Pode-se observar que esse conceito vem 

sendo explorado nas organizações, especialmente, após a difusão dos Círculos de 

Controle de Qualidade – CCQ –, que consistem na participação dos trabalhadores 

através de ideias e sugestões para a melhoria dos aspectos relacionados à 

qualidade e produtividade.  
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Para Silva e De Marchi (apud VASCONCELOS, 2001), dos muitos desafios 

que se apresentam para o mundo empresarial na atualidade, dois são fundamentais. 

O primeiro está relacionado à necessidade de uma força de trabalho saudável, 

motivada e preparada para a extrema competição atualmente existente. O segundo 

é a capacidade de uma organização responder à demanda de seus funcionários em 

relação a uma melhor qualidade de vida. 

Esse segundo aspecto não vem sendo realizado de maneira satisfatória: a 

implementação de programas de QVT possui pouca relevância estratégica e 

financeira. Programas nesse sentido são vistos, equivocadamente, como despesas, 

não como investimentos. 

Na literatura não há uma definição exata e única para o que venha a ser QVT. 

Entretanto, em todas as suas abordagens o ponto em comum é a sua essência 

humanista, a preocupação com a participação e envolvimento dos indivíduos no que 

diz respeito ao seu cargo, e a melhoria do ambiente organizacional. 

 

A expressão Qualidade de Vida no Trabalho tem sido usada com crescente 
frequência para descrever certos valores ambientais e humanos 
negligenciados pelas sociedades industriais em favor do avanço 
tecnológico, da produtividade e do crescimento econômico (WALTON apud 
VASCONCELOS, 2001, p.26). 
 
Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) é o conjunto das ações de uma 
empresa que envolve a implantação de melhorias e inovações gerenciais e 
tecnológicas no ambiente de trabalho. A construção da Qualidade de Vida 
no Trabalho ocorre a partir do momento em que se olha à empresa e as 
pessoas como um todo, o que chamamos de enfoque biopsicossocial. O 
posicionamento biopsicossocial representa o fator diferencial para a 
realização de diagnóstico, campanhas, criação de serviços e implantação 
de projetos voltados para a preservação e desenvolvimento das pessoas, 
durante o trabalho na empresa (FRANÇA apud VASCONCELOS, 2001, 
p.25). 

 

A QVT tem se disseminado por diversas áreas do conhecimento, dando a sua 

contribuição conforme a necessidade de cada realidade. Limongi-França 

(2004)elenca as principais áreas que contemplam a questão da QVT de acordo com 

a sua finalidade, a saber: 

Área de saúde: visa preservar a integridade física, psicológica e social do ser 

humano em vez de apenas atuar sobre o controle de doenças e propiciar maior 

expectativa de vida e reintegração profissional da pessoa que adoece. 
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Área de ecologia: ciência em que o homem é parte integrante e responsável 

pela preservação do ecossistema e dos insumos da natureza, bem como ator do 

desenvolvimento sustentável. 

Área de ergonomia: estuda as condições de trabalho ligadas aos entraves à 

atividade das pessoas em um contexto definido. Fundamenta-se na medicina, na 

psicologia, na motricidade e na tecnologia industrial, visando ao conforto e ao 

desempenho nas diversas posições do trabalho. 

Área da psicologia: demonstra a influência das atitudes internas e as 

perspectivas de vida da pessoa e a importância do significado intrínseco das 

necessidades individuais para seu envolvimento com o trabalho em conjunto com a 

filosofia. 

Área da sociologia: atua sobre a dimensão simbólica do que é 

compartilhado e construído socialmente, demonstrando as implicações de quem 

influencia e é influenciado nos diversos contextos culturais e antropológicos da 

empresa. 

Área de economia: enfatiza a consciência de que os bens são finitos e de 

que a distribuição de bens, recursos e serviços deve envolver de forma equitativa a 

responsabilidade e os direitos da sociedade. 

Área de administração: procura aumentar a capacidade de mobilizar 

recursos para atingir resultados em ambiente cada vez mais complexo, mutável e 

competitivo. 

Área de engenharia: elabora formas de produção voltadas para a 

flexibilização da manufatura, armazenamento de materiais, uso da tecnologia, 

organização do trabalho e controle de processos. 

Percebe-se então que a QVT é um assunto de interesse de diversos 

segmentos, pois trata de questões diretamente ligadas ao bem-estar das pessoas 

em diferentes situações. 

Para se estudar a QVT é preciso considerar a princípio a Qualidade de Vida, 

tema abordado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que por sua vez, criou o 

Grupo de Qualidade de Vida, The Whoqol Group (1995), desenvolvendo, dois 

instrumentos de medida de Qualidade de Vida: o Whoqol-100 e o Whoqol-Bref. O 

primeiro é composto por 100 questões que avaliam seis domínios: físico, 

psicológico, de independência, relações sociais, meio ambiente e 

espiritualidade/crenças pessoais. O segundo instrumento é uma versão abreviada 
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do primeiro, com 26 questões que evidenciam quatro domínios: físico, psicológico, 

relações sociais e meio ambiente (GRUPO WHOQOL, 1995). 

Limongi-França apud Ferreira e Stefano (2008) cita que a qualidade de vida, 

segundo o Whoqol Group, é construída a partir de três aspectos: subjetividade 

(percepção do indivíduo em questão), multidimensionalidade e composta por 

elementos positivos (por exemplo, mobilidade) e negativos (dor). 

A partir desses aspectos, o Whoqol Group definiu qualidade de vida como “a 

percepção do indivíduo sobre sua posição na vida, no contexto da cultura e do 

sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações” (LIMONGI-FRANÇA apud FERREIRA; STEFANO, 2008). 

Todavia, se faz necessário destacar que de nada adianta se falar em QVT se 

não houver consciência por parte das organizações que o referido processo não se 

trata de um resultado imediato, mas, de um investimento contínuo que deve ser 

aplicado em todo o ambiente organizacional e não somente em áreas distintas. É 

primordial preocupar-se com a gestão das pessoas num todo, oferecendo condições 

adequadas de trabalho e respeitando o profissional. 

 

2.1.3 Modelos para avaliação da qualidade de vida no trabalho 

 

2.1.3.1 Modelo de Walton (1975) 

 

O modelo de Richard Walton devido a sua amplitude (considerando fatores 

internos e externos à organização) permite melhores condições para a avaliação do 

nível de Qualidade de Vida no Trabalho. Por tal motivo, foi este o modelo escolhido 

como referencial teórico para a elaboração da pesquisa. 

Walton (apud VASCONCELOS, 2001), propõe oito critérios para a Qualidade 

de Vida no Trabalho. São os seguintes: 

 

1. Compensação justa e adequada 

 

Refere-se à satisfação do trabalhador por sua remuneração quando 

comparada interna e externamente. São levados em consideração os seguintes 

fatores: 
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a. Renda adequada ao trabalho: o salário recebido pelo trabalhador é justo se 

comparado com as tarefas que desenvolve, com o grau de esforço, habilidades e 

responsabilidades que o cargo exige. 

b. Equidade Interna: verifica se existe diferença na remuneração entre 

trabalhadores que executam tarefas idênticas ou muito parecidas dentro da 

organização.  

c. Equidade Externa: verifica se a remuneração de um trabalhador de outra 

organização do mesmo porte e setor é igual ou muito parecida com a 

remuneração percebida pelos trabalhadores. 

 

2. Condições de trabalho 

 

Envolve a jornada e carga de trabalho, materiais e equipamentos 

disponibilizados para a execução das tarefas e ambiente saudável (preservação da 

saúde do trabalhador). São considerados os seguintes fatores: 

a. Jornada de Trabalho: a carga horária de trabalho obedece à legislação vigente e 

não causa fadiga, estresse e esgotamento físico e mental aos trabalhadores. 

b. Ambiente Físico Seguro e Saudável: a organização respeita as normas de 

segurança, utilizando equipamento de proteção individual, e procura 

continuamente diminuir os possíveis acidentes de trabalho, zelando pela saúde e 

qualidade de vida dos trabalhadores. 

 

3. Uso e desenvolvimento de capacidades 

 

Implica o aproveitamento do talento humano ou capital intelectual, através da 

utilização do empowerment, incentivos à utilização da capacidade plena de cada 

indivíduo no desempenho de suas funções e feedbacks acerca dos resultados 

obtidos no trabalho e em todo o processo. Observam-se os seguintes fatores: 

a. Autonomia: a organização concede ao trabalhador determinada liberdade para 

resolver problemas relacionados às tarefas que executa. 

b. Significado da Tarefa: o trabalhador sente-se realizado com a atividade 

desempenhada.  

c. Identidade da Tarefa: identifica a satisfação que o empregado possui em relação 

ao trabalho desenvolvido. 
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d. Variedade da Habilidade: a tarefa realizada exige diferentes conhecimentos e 

habilidades, o que torna o trabalho mais atraente e dinâmico. 

e. Retroinformação: a organização permite ao empregado informações contínuas a 

respeito de seu desempenho, do trabalho e do produto que o mesmo desenvolve. 

 

4. Oportunidade de crescimento e segurança 

 

Envolve as políticas da instituição no que diz respeito ao desenvolvimento, 

crescimento e segurança de seus funcionários. Podem ser observados os seguintes 

fatores: 

a. Possibilidade de Carreira: verifica a existência de uma política de Recursos 

Humanos (plano de cargos e salários) que permite àqueles trabalhadores 

devidamente capacitados e habilitados a oportunidade de ascensão profissional. 

b. Crescimento Profissional: por meio de um plano de desenvolvimento e 

capacitação, a organização oferece a seus trabalhadores a oportunidade de 

aquisição e aprimoramento de conhecimentos. 

c. Segurança e Emprego: a organização demonstra ao trabalhador segurança em 

relação à manutenção do seu emprego.   

 

5. Integração social na organização 

 

Identifica-se a igualdade de oportunidades, independente da orientação 

sexual, classe social, idade e outras formas de discriminação, assim como o cultivo 

ao bom relacionamento interpessoal e um espírito de equipe junto aos 

trabalhadores, fazendo com que haja um comprometimento mútuo entre estes 

indivíduos. 

 

6. Constitucionalismo 

 

Fator fundamental para a garantia da qualidade de vida no trabalho, está 

baseado no estabelecimento dos direitos e deveres dos trabalhadores. Consideram-

se os seguintes fatores: 

a. Respeito às Leis e Direitos Trabalhistas: a organização observa e cumpre todos 

os direitos dos trabalhadores previstos por lei. 
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b. Privacidade Pessoal: a organização respeita a privacidade de seu trabalhador, 

desde que seu comportamento não interfira em questões relacionadas ao 

trabalho. 

c. Liberdade de Expressão: os trabalhadores possuem abertura para dar sugestões 

e manifestar suas ideias aos seus superiores hierárquicos. 

d. Normas e Rotinas: as normas e rotinas da organização são bem claras, 

definidas, difundidas, compreendidas e aceitas por todos os trabalhadores. 

 

7. Trabalho e o espaço total da vida 

 

Deveria haver um equilíbrio satisfatório entre a vida pessoal e o trabalho, 

porém, estamos distantes de uma prática nesse sentido, visto que na maioria das 

vezes não há estabilidades de horários nem tempo de lazer familiar para os 

empregados. 

 

8. Relevância do trabalho na vida 

 

Investiga-se a percepção do empregado em relação à imagem da empresa, (é 

fundamental que a mesma conserve excelente imagem perante seus trabalhadores, 

clientes atuais e potenciais e seus fornecedores), à responsabilidade social da 

instituição, à qualidade dos produtos e à prestação dos serviços. 
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Quadro 3 - Modelo de Walton em relação a mensuração da QVT 

CATEGORIAS CONCEITUAIS CRITÉRIOS - FATORES DE QVT 

1. Compensação Justa e Adequada 

Equidade interna e externa 
Justiça na compensação 
Partilha nos ganhos de produtividade 
Proporcionalidade entre salários 

2. Condições de Trabalho 
Jornada de trabalho razoável 
Ambiente físico seguro e saudável 
Ausência de insalubridade 

3. Uso e Desenvolvimento de 
Capacidades 

Autonomia 
Habilidades múltiplas 
Informações sobre o processo de trabalho 
Autocontrole relativo 

4. Oportunidade de Crescimento e 
Segurança 

Possibilidade de carreira 
Crescimento pessoal 
Perspectiva de avanço salarial 
Segurança no emprego 

5. Integração Social na Organização 

Ausência de preconceitos 
Igualdade 
Mobilidade 
Relacionamento 
Senso Comunitário 

6. Constitucionalismo 

Privacidade pessoal 
Liberdade de expressão 
Tratamento imparcial 
Direitos de proteção do trabalhador 
Direitos trabalhistas 

7. O Trabalho e o Espaço Total de Vida 

Estabilidade de horários 
Poucas mudanças geográficas 
Tempo para lazer e família 
Papel balanceado no trabalho 

8. Relevância Social da Vida no Trabalho 

Imagem da empresa 
Responsabilidade social da empresa 
Responsabilidade pelos produtos 
Práticas de emprego 

Fonte: Fernandes (1996 apud DINIZ, 2010). 

 

2.1.3.2 Modelo de Hackman e Oldham (1974) 

 

Hackman e Oldham, na busca por determinar a Qualidade de Vida no 

Trabalho, desenvolveram uma nova estratégia que deu origem ao Job Diagnostic 

Survey de Hackman e Oldham. Eles basearam-se em cinco fatores que expressam a 

opinião do trabalhador (HACKMAN apud ROCHA, 1998). Os fatores são: variedade 

de habilidades; identidade de tarefa; significância de tarefa; nível de autonomia e 

feedback. 

Os três primeiros fatores determinados por Hackman e Oldham contribuem 

para a valorização do trabalho. A autonomia, enfatizada como quarto fator, 

desenvolve no empregado a percepção do quanto ele é responsável pelo que 
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executa. O quinto e último fator (feedback) permite que o colaborador seja informado 

dos resultados atingidos com o seu trabalho. 

 

Figura 1 - Modelo de QVT de Hackman e Oldham 

 

Fonte: Pedroso et al. (2009). 

 

2.1.3.3 Modelo de Westley (1979) 

 

De acordo com o modelo de Westley (apud ROCHA, 1998) a Qualidade de 

Vida no Trabalho pode ser verificada por meio de quatro indicadores fundamentais, 

são eles: indicadores econômicos, políticos, psicológicos e sociológicos, julgados 

como quatro problemas que são causados, respectivamente, pela injustiça, 

insegurança, alienação e ausência de leis e regulamentos.  

As causas de insatisfação representadas pelos indicadores econômicos e 

políticos são encontradas desde o século passado, através da concentração dos 

lucros e da exploração dos trabalhadores, geralmente relacionadas à injustiça e à 

concentração de poder. 

O indicador psicológico (alienação) é fator decorrente da desumanização, da 

dissociação entre o trabalho e o ser humano, consequentemente, a mecanização e a 



36 

 

automação resultam em mudanças na forma de trabalho que geram uma sensação 

de crescente ausência de normas e regulamentos causando uma falta de 

envolvimento do trabalhador. 

Para melhorar a Qualidade de Vida no Trabalho e resolver estes quatro 

indicadores, Westley sugere ações cooperativas através do envolvimento e 

participação dos trabalhadores no processo de decisão, na divisão dos lucros, no 

desenvolvimento do espírito de responsabilidade e no enriquecimento de tarefas. 

 

Quadro 4 - Fatores que influenciam a qualidade de vida no trabalho 

Natureza do 
problema 

Sintoma do 
problema 

Ação para 
solucionar o 

problema 
Indicadores Propostas 

Fatores 
Econômicos 

(1850) 
Injustiça 

União dos 
trabalhadores 

Insatisfação - 
Greves e 

sabotagem 

Cooperação - Divisão dos 
lucros - Participação nas 

decisões 

Fatores 
Políticos (1850 -

1950) 
Insegurança Posições Políticas 

Insatisfação - 
Greves e 

sabotagem 

Trabalho auto 
supervisionado - Conselho 

de trabalhadores - 
Participação nas decisões 

Fatores 
Psicológicos 

(1950) 
Isolamento 

Agentes de 
mudança 

Sensação de 
isolamento - 

Absenteísmo e 
turnover 

- Valorização das tarefas - 
auto realização no 

trabalho. 

Fatores 
Sociológicos 

Anomia 
Grupos de auto 

desenvolvimento 

Desinteresse 
pelo trabalho - 
Absenteísmo e 

turnover 

Métodos sócio 
tecnicamente aplicados 
aos grupos de trabalho: 
valorização das relações 
interpessoais, distribuição 

de responsabilidade na 
equipe, etc. 

Fonte: Westley (1979 apud DINIZ, 2010).  

 

2.1.3.4 Modelo de Werther e Davis (1983) 

 

O modelo de Werther e Davis (apud ROCHA, 1998) para verificação da 

Qualidade de Vida no Trabalho baseia-se em um projeto de cargo que considera os 

seguintes fatores: 

a. Fatores Ambientais: o projeto de cargo deve considerar as expectativas 

sociais e as habilidades e disponibilidade de empregados potenciais. No 

entanto, o cargo não poderá ser tão complexo ao ponto da organização 

necessitar fazer novas contratações e, ao mesmo tempo, não poderá ser 

muito simples, de maneira a não gerar desconforto aos trabalhadores mais 

instruídos. 
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b. Fatores Organizacionais: procura identificar a tarefa que condiz ao cargo, 

de forma que haja um fluxo de processos, métodos e sistemas que ajustem 

as práticas de trabalho desenvolvidas resultando, desta maneira, na redução 

do tempo e esforço dos trabalhadores. 

c. Fatores comportamentais: não se deve simplesmente priorizar a eficiência, 

mas também, a autonomia do trabalhador, a variedade do cargo, a identidade 

de tarefa e a retro informação, tudo isso voltado para um aumento da 

motivação.  

 
Quadro 5 - Elementos que podem afetar a QVT 

Elementos organizacionais Elementos ambientais 
Elementos 

comportamentais 

 Abordagem 

mecanicista; 

 Fluxo de trabalho; 

 Práticas de trabalho. 

 Habilidade e 

disponibilidades de 

empregados; 

 Expectativas sociais. 

 Autonomia; 

 Variedade; 

 Identidade de tarefa; 

 Retroinformação. 

Fonte: Davis e Werther (1983 apud DINIZ, 2010). 

 

2.1.3.5 O modelo de satisfação de Fernandes (1996) 

 

Conforme Fernandes apud Cortez (2004), o Método de Auditoria em 

Recursos Humanos é baseado na literatura especializada em QVT, com 

adaptações, adotando conceitos de implantação de TQC. Menciona, ainda, que a 

aplicabilidade de um instrumento de qualidade de vida no trabalho requer a 

particularização da situação e adaptações específicas à realidade que se quer 

buscar e não simplesmente aplicando um modelo puro. 

Para Fernandes (1996 apud DINIZ, 2010) a QVT tem sido apontada como um 

dos fatores motivadores do desempenho humano no trabalho e na perspectiva de 

proceder com a avaliação deste aspecto nas organizações propôs um modelo que 

se revelou como uma metodologia eficiente para diagnosticar a QVT. Este modelo 

está subdividido em blocos como mostra o Quadro 6 a seguir: 
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Quadro 6 - Modelo de Fernandes 

Blocos Finalidade 

1. Questão introdutória 
Detectar a percepção do funcionário sobre a 
qualidade de vida no trabalho na empresa de 
forma generalizada. 

2. Condições de trabalho 
Verificar a satisfação do funcionário com relação 
ao aspecto físico de seu ambiente de trabalho 

3. Saúde 
Verificar a satisfação do funcionário quanto às 
ações da empresa no que se refere à saúde 

4. Moral 
Verificar a satisfação do funcionário em relação 
aos aspectos psicossociais que se refletem na 
motivação e moral do funcionário. 

5. Compensação 
Verificar a satisfação do funcionário com relação 
à política de remuneração e benefícios 
oferecidos pela empresa. 

6. Participação 

Verificar a satisfação do funcionário com relação 
aos aspectos que promovem sua integração nas 
ações empreendidas no sentido de gerar 
condições indispensáveis à sua participação 
efetiva. 

7. Comunicação 
Verificar a satisfação do funcionário com relação 
à circulação de informações sobre aspectos que 
lhe dizem respeito. 

8. Imagem da empresa 
Verificar a satisfação do funcionário com relação 
à imagem projetada da empresa no contexto da 
comunidade interna e externa. 

9. Relação Chefe-funcionário 
Verificar a satisfação do funcionário em relação 
ao seu relacionamento, tanto pessoal com 
profissional com o chefe. 

10. Organização do trabalho 

Verificar a satisfação do funcionário com relação 
aos aspectos de inovação, métodos, processos, 
grupos de trabalho, variedade de tarefas e ritmo 
de trabalho. 

11. Dados de identificação 
Identificar o funcionário com base no setor, 
departamento, posto, turno, idade, sexo, nível de 
instrução e tempo de empresa. 

Fonte: Adaptação de Guimarães (apud DINIZ, 2010). 

 

De acordo com Diniz (2010), Fernandes é considerada a precursora dos 

estudos voltados para a questão da QVT no Brasil. Ela procurou ajustar seu modelo 

às características brasileira e aplicou este modelo no setor automobilístico do Rio 

Grande do Sul especificamente em quatro concessionárias Volkswagem de Porto 

Alegre. 

 

2.1.3.6 Modelo de Belanger (1973) 

 

Belanger estabelece que para analisar a QVT seja preciso considerar o 

trabalho em si, o crescimento pessoal e profissional, as tarefas com significado e as 

funções e estruturas abertas, conforme evidencia o Quadro 7: 
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Quadro 7 - Modelo de Belanger 

O trabalho em si 
Crescimento pessoal e 

profissional 
Tarefas com 
significados 

Funções e estruturas 
abertas 

Criatividade Treinamento Tarefas completas Clima de criatividade 

Variabilidade 
Oportunidades de 
crescimento 

Responsabilidade 
aumentada 

Transferência de 
objetivos 

Autonomia Relacionamento no trabalho 
Recompensas 
financeiras e não 
financeiras 

 

Envolvimento Papéis organizacionais Enriquecimento  

Feedback    

Fonte: Ferreira e Stefano (2008, p.6). 

 

2.1.3.7 Modelo de Gonçalves (1998) 

 

O modelo de Gonçalves, citado por Musetti (2002), avalia a qualidade de vida 

no trabalho a partir de uma metodologia apropriada, considerando a percepção de 

todos os envolvidos no processo. Neste caso, os próprios funcionários com suas 

percepções são responsáveis pela identificação de fatores que condicionam a uma 

melhor QVT. Gonçalves caracteriza a QVT em dois grupos: condições ambientais e 

organizacionais de trabalho. 
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Quadro 8 - Modelo de Gonçalves 

CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS 

Condições Físicas 

Ambiente Arquitetônico 
Ambiente Térmico 
Ambiente Sonoro 
Ambiente Luminoso 

Condições Químicas  

CONDIÇÕES 
ORGANIZACIONAIS 

Métodos de Trabalho 

Integração 
Jornada de Trabalho 
Acúmulo de Tarefas 
Rodízio de Professores 
Material de Apoio 
Burocracia 
Alunos / Salas 
Eficiência das Reuniões 
Organização da Escola 
Valorização do Professor 

Comunicações 
Informações Núcleo 
Inf. Ativ. Outras Escolas 

Horários e Turnos  
Formação  

Tecnologia 
Quantidade Equipamentos 
Qualidade Equipamentos 
Facilidade Manuseio 

Política Salarial  

Fonte: Gonçalves (1998 apud MUSETTI, 2002). 

 

2.1.3.8 Modelo Limongi-França (1996, 2004 e 2005) 

 

Para avaliar a QVT, Limongi-França (2004) apresenta o modelo 

Biopsicossocial e Organizacional, que envolve os aspectos biológicos, psicológicos, 

sociais e organizacionais, conforme Quadro 9. Segundo a autora, o fator biológico 

está relacionado aos aspectos do ambiente de trabalho em que o ser humano está 

inserido; o fator psicológico evidencia os processos afetivos e emocionais 

relacionando-os a realização do trabalho; a dimensão social procura desvendar 

valores socioeconômicos, culturais e valores coletivos que possam intervir na 

realização das atividades laborais e o fator organizacional foca o investimento em 

pessoas, o humanismo e a competitividade. 
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Quadro 9 - Modelo Limongi-França 

Área 
investigada 

Descrição 
Programas específicos 

indicadores 
Setores que desenvolvem 

Social 

Ações que ofereçam 
benefícios sociais 
obrigatórios e 
espontâneos e criem 
oportunidade de lazer e 
cultura. 

Direitos legais 
Atividades associativas e 
esportivas 
Eventos de turismo e 
cultura 
Atendimento à família 

Serviço social 
Grêmio esportivo 
Fundações específicas 
Recursos Humanos 

Psicológica 

Ações que promovam a 
autoestima e o 
desenvolvimento de 
capacidades pessoais e 
profissionais. 

Processos de seleção e 
avaliação de 
desempenho 
Carreira 
Remuneração 
Programas participativos 

Recrutamento e seleção 
Treinamento de pessoal 
Cargos e salários 
Relações industriais e ou 
RH 

Biológica 

Ações que promovam a 
saúde, que controlem os 
riscos ambientais e 
atendam as 
necessidades físicas. 

Mapa de riscos 
SIPAT 
Refeições 
Serviço médico 
Melhorias ergonômicas 
Treinamentos 
específicos 

Segurança do trabalho e 
medicina ocupacional 
Ambulatório 
Nutrição 

Organizacional 
Investimento 
Humanismo 
Competitividade 

Clareza nos 
procedimentos 
Organização geral 
Contato com o cliente 

Processos de 
produção/tecnologia 
Pressão dos clientes 
Preparo da documentação 

Fonte: Ferreira e Stefano (2008, p. 9). 

 

2.1.3.9 Modelo de Chaves (1998) 

 

O Modelo Híbrido para Medição de Indicadores de Qualidade de Vida no 

Trabalho de Chaves (1998) é baseado na proposta de categorias de Walton (1975) e 

na lógica do instrumento da Auditoria de Recursos Humanos desenvolvido por 

Fernandes (1996) e tem como vantagem a redução do tempo de diagnóstico e a 

eliminação da dispersão no ambiente de trabalho durante o diagnóstico. (CORTEZ, 

2004) 

Ainda de acordo com Cortez (2004) o Modelo Híbrido de Chaves permite um 

diagnóstico de qualidade de vida no trabalho na empresa, baseados na satisfação 

aferida na manifestação dos empregados, situando os blocos quanto ao 

desempenho apresentado segundo a escala de Likert. 

O modelo apresenta um bloco de posicionamento pessoal em relação à 

qualidade de vida no trabalho e um bloco de identificação com dados quanto: 

empresa, posto, salário, turno, tempo de empresa, idade, sexo e escolaridade. 

Apesar das novas técnicas de gestão, ainda pode-se verificar a insatisfação 

dos trabalhadores independentemente da posição hierárquica ocupada, em relação 

às condições de trabalho inadequadas, as rotinas de trabalho, e a má utilização de 
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suas potencialidades e talentos, afetando diretamente a Qualidade de Vida no 

Trabalho, refletindo num aumento do absenteísmo e rotatividade da mão-de-obra, 

queda de rendimentos, reclamações e greves frequentes. 

A Qualidade de Vida no Trabalho é um processo dinâmico onde a empresa 

precisa compreender que as pessoas não são apenas um mero recurso de 

produção, e passar a considerá-las como seres repletos de potencialidades que 

necessitam de reconhecimento e valorização para poderem realizar-se como tal. 

Neste contexto, bem como no conteúdo de cada modelo apresentado (de 

acordo com o Quadro 10 verifica-se um resumo dos modelos), observa-se a 

utilização da ergonomia que se constitui como uma ferramenta importante para 

auxiliar a melhoria da qualidade de vida no trabalho. Entende-se como papel da 

ergonomia, a adaptação do trabalho ao homem, acarretando uma melhoria direta na 

QVT, devido a redução da fadiga, stress, dentre outros fatores abordados no tópico 

a seguir. 
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Quadro 10 - Resumo dos modelos de mensuração da QVT 

Fonte: Resultado da pesquisa (2013).

MODELOS DE MENSURAÇÃO 
DA QVT 

CRITÉRIOS 
MODELOS DE MENSURAÇÃO 

DA QVT 
CRITÉRIOS 

Modelo de Walton (1975) 

Compensação Justa e Adequada 
Condições de Trabalho 
Uso e Desenvolvimento de Capacidades 
Oportunidade de Crescimento e Segurança 
Integração Social na Organização 
Constitucionalismo 
O Trabalho e o Espaço Total de Vida 
Relevância Social da Vida no Trabalho 

Modelo de Fernandes (1996) 

Condições de Trabalho 
Saúde 
Moral 
Compensação 
Participação 
Comunicação 
Imagem da Empresa 
Relação Chefe-Funcionário 
Organização do Trabalho 

Modelo de Hackman e Oldham 
(1974) 

Variedade, Identidade e Significância da Tarefa 
Autonomia 
Feedback 
Motivação Interna ao Trabalho 
Satisfação Geral com o Trabalho 
Satisfação com a Produtividade Individual 
Absenteísmo e Rotatividade 

Modelo de Belanger (1973) 

Criatividade 
Variabilidade 
Autonomia 
Envolvimento 
Feedback 
Treinamento 
Oportunidade de Crescimento 
Relacionamento no Trabalho 
Papéis Organizacionais 
Recompensas 
Enriquecimento de Cargos 

Modelo de Westley (1979) 

Cooperação 
Divisão dos Lucros 
Participação nas Tomadas de Decisões 
Trabalho Auto Supervisionado 
Conselho de Trabalhadores 
Valorização das Tarefas 
Auto Realização 
Relações Interpessoais 
Enriquecimento de Cargos 

Modelo de Gonçalves (1998) 

Condições Físicas e Químicas 
Métodos de Trabalho 
Comunicações 
Horários e Turnos de Trabalho 
Formação 
Tecnologia 
Política Salarial 

Modelo de Werther e Davis (1983) 

Abordagem Mecanicista 
Fluxo de Trabalho 
Práticas de Trabalho 
Habilidade e Disponibilidade de empregados 
Expectativas Sociais 
Autonomia 
Variedade da Tarefa 
Identidade da Tarefa 
Retro Informação 

Modelo Limongi-França (1996, 2004 
e 2005) 

Direitos Legais 
Atividades Esportivas 
Atendimento à Família 
Eventos (Turismo, Cultura) 
Carreira, Remuneração, Desempenho 
Programas Participativos 
Serviço Médico, Nutrição 
Melhorias Ergonômicas 
Treinamentos, Contato com Clientes 
Métodos de Trabalho 

Modelo de Chaves (1998) Baseado no Modelo de Walton e de Fernandes  
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2.2 ERGONOMIA 

 

2.2.1 Ferramenta para melhora da qualidade de vida no trabalho 

 

Iida (2005) define ergonomia como o estudo da adaptação do trabalho ao 

homem. O autor alerta para a importância de se considerar não apenas o ambiente 

físico, mas também os aspectos organizacionais de como esse trabalho é 

programado e controlado para produzir os resultados desejados. 

De acordo com a Associação Internacional de Ergonomia – IEA, 2000: 

 

Ergonomia (ou Fatores Humanos) é uma disciplina científica relacionada ao 
entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos 
ou sistemas, e à aplicação de teorias, princípios, dados e métodos a 
projetos a fim de otimizar o bem estar humano e o desempenho global do 
sistema. 

 

Dessa forma, os ergonomistas vêm a contribuir para o planejamento, projeto e 

a avaliação de tarefas, postos de trabalho, produtos, ambientes e sistemas, de modo 

a torná-los compatíveis com as necessidades, habilidades e limitações das pessoas 

(ABERGO, 2011). 

A ergonomia é uma área de conhecimento interdisciplinar, pois ela pode, e 

deve atuar em diversas áreas como a psicologia, engenharia, informática e outras 

com o objetivo de proporcionar ao homem quer seja no ambiente de trabalho, ou 

não, maiores condições de qualidade de vida, produtividade, segurança e conforto, 

adequando assim, as máquinas, ferramentas de trabalho, postos de trabalho às 

necessidades humanas. 

Enquanto ciência multidisciplinar, a Ergonomia ao providenciar melhorias num 

dado ambiente de trabalho, gerará mudanças positivas no comportamento do 

trabalhador e nas condições de trabalho relacionadas à execução de sua tarefa. Isso 

acarreta uma melhora direta da qualidade de vida no trabalho desses profissionais, a 

partir do momento em que há, dentre outros aspectos, redução da fadiga, do stress 

e melhora dos fatores motivacionais e sociais.  

Montmollin (1990) diz que proporcionar melhorias nas condições de trabalho é 

objetivo da ergonomia. Santos e Fialho (1997) corroboram com esse pensamento ao 

afirmarem que a ergonomia possibilita a humanização da tecnologia para a melhoria 

das condições de trabalho e da qualidade de vida, pois quando se analisam as 
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atividades do homem em relação com os diferentes aspectos do trabalho 

(econômicos, sociais, técnicos e organizacionais), enfoca-se a própria ergonomia e 

as especificidades da sua atuação, contribuindo, assim, para a saúde e para a 

qualidade de vida dos trabalhadores. 

Viola (apud MÁSCULO; VIDAL, 2011) afirma que para diagnóstico da QVT 

geralmente utiliza-se dos mesmos parâmetros tomados nas ações em Ergonomia: 

custos médico-assistenciais, acidentes de trabalho, indicadores de produtividade, 

faltas, entre outros. 

Ferreira (2008) afirma que a ergonomia, ao longo da evolução de suas 

definições, coloca em evidência algumas de suas características que a tornam 

intrinsecamente relacionadas com a abordagem preventiva para a qualidade de vida 

no trabalho, quais sejam: o caráter multidisciplinar e aplicado; o foco no bem estar 

dos trabalhadores e na eficácia dos processos produtivos; adaptação do contexto de 

trabalho a quem nele trabalha; alteração do ambiente de trabalho, prevenindo 

aparecimento de agravos á saúde e favorecendo o conforto. 

As muitas definições da ergonomia apresentam, como ponto comum, a 

análise do trabalho, como objeto de interesse, e a transformação positiva das 

situações de trabalho, como finalidade (VIDAL, 2003); entendendo-se, aqui, por 

“positiva”, a mudança que apoie o bem estar humano e o desempenho global dos 

sistemas (IEA, 2011). 

Nesta mesma linha de pensamento, Pereira (2001) discorre sobre o papel da 

ergonomia na reconstrução da relação homem/trabalho, no sentido de proporcionar 

melhores condições de vida no trabalho, ressaltando que a participação do 

trabalhador gerará valor positivo no ambiente de trabalho e na sua vida pessoal.  

A participação do trabalhador durante a elaboração de plano de ação 

ergonômica terá como consequência o aumento da motivação e do sentimento de 

valorização por parte destes profissionais, prova de que em alguns casos a própria 

fase de planejamento ergonômico já está favorecendo a QVT dentro da empresa.  

Viola in Másculo e Vidal (2011) afirma que o ergonomista apresenta o 

privilégio de poder interagir com a atividade real de trabalho dos indivíduos (algo 

considerado de pouco acesso a muitos profissionais de QVT que atuam fora do 

campo da Engenharia). O ergonomista, ao longo de seu trabalho investigativo, 

envolvendo os processos e variáveis envolvidas numa dada atividade, acaba tendo 
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seu interesse investigativo reconhecido por parte do trabalhador como uma 

manifestação valorativa. 

O ergonomista, por não estar atrelado a práticas isoladas e ater-se à atividade 

real, está capacitado a compreender o que o trabalhador identifica como fator de 

qualidade em sua rotina de trabalho. Isso garante a possibilidade de uma 

intervenção integrada, podendo-se orientar vários tipos de ações em gestão e 

promover o diálogo em várias instâncias de uma dada empresa. 

Assim, vê-se que a ergonomia está diretamente atrelada ao conceito de 

qualidade de vida no trabalho. Vale salientar que em muitas circunstâncias é difícil 

estabelecer delimitações entre a melhora das condições de trabalho e a melhora da 

qualidade de vida no trabalho. Figueroa e Frutos (2003) dizem que a lógica inversa 

também é válida: sendo habitual que uma melhora em um procedimento de trabalho, 

orientada para produção do aumento de qualidade leve implícito um valor precedido 

da melhora nas condições de trabalho. 

É importante salientar que a proteção à saúde dos trabalhadores é uma das 

pretensões da Ergonomia, porém não a única, e sim também a melhoria da 

produção e produtividade. A Ergonomia tem sua base centrada no ser humano, e 

esta antropocentricidade pode resgatar o respeito ao homem no trabalho de forma a 

alcançar não apenas o aumento da produtividade, mas, sobretudo, uma melhor 

qualidade de vida no trabalho. (MUSETTI, 2002) 

Esta antropocentricidade da Ergonomia é bastante observada nos modelos de 

avaliação da qualidade de vida no trabalho, pois, identificam-se aspectos 

relacionados às condições ambientais, de organização do trabalho, de saúde e 

segurança, evidenciando a presença da Ergonomia na elaboração de tais modelos e 

também a sua relação intrínseca com a QVT. 

 

2.2.2 Macroergonomia 

 

A construção dos princípios da Macroergonomia vem dos artigos de Hendrick 

(1991; 1993; 1995; 1997) publicados na revista Ergonomics, onde, o autor faz uma 

avaliação sobre projeções futuras, relatando estes aspectos como pontos de 

interferência e o consequente reflexo disso dentro das organizações. Com isso, 

demonstra a importância da Macroergonomia, como forma de melhoria das 
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estruturas das empresas como um todo, por meio de seu enfoque global (BUGLIANI, 

2007). 

A Macroergonomia surgiu nos Estados Unidos como forma de resposta às 

empresas americanas sobre o aumento das vendas de produtos industriais 

japoneses, fazendo com que fossem reconhecidas necessidades de mudanças e 

que estas deveriam passar primeiramente pelo processo de aceitação e 

institucionalização por parte de todos os que estivessem envolvidos (VIDAL, 2005). 

As dificuldades encontradas em incorporar a ergonomia dentro dos objetivos 

organizacionais e, também, o desempenho insatisfatório de alguns postos de 

trabalho ergonomicamente projetados têm motivado pesquisas em busca de uma 

orientação ergonômica mais ampla. 

Como resultado, a abordagem macroergonômica tem sido considerada 

especialmente adequada para superar essas dificuldades, tornando-se um conceito 

ascendente. De forma consistente, o design, a implementação e o uso da tecnologia 

e o projeto e gerenciamento das organizações são pontos chaves de interesse. 

No Brasil, informações que demonstrem dados concretos sobre a 

Macroergonomia, seja quanto ao seu surgimento, desenvolvimento, situação atual, e 

profissionais, especificamente no âmbito do cenário nacional, não se encontram 

compiladas, e sim, dispersas principalmente em artigos científicos de congressos. 

Neste sentido, é provável que haja uma dificuldade de difusão de seus conceitos, 

prejudicando a pesquisa e a prática profissional (BUGLIANI, 2007). 

Na prática, a Macroergonomia consiste na tecnologia de interface entre o ser 

humano, a máquina, a organização e o ambiente (HENDRICK, 1991; HENDRICK, 

1993) trazendo assim novas visões sobre o estudo do trabalho nesta relação. 

Hendrick (1991) ainda descreve os principais fatores de mudanças na 

sociedade que seriam significantes para a Ergonomia, pois refletiriam em novas 

implicações para a área, tais como: a tecnologia; as mudanças demográficas; as 

mudanças de valor; a competição mundial; os litígios ergonômicos; a falha da 

Microergonomia e por último a necessidade de se agregar a ODAM (Organizational 

Design and Management) à Macroergonomia. 

É importante frisar, também, que a abordagem macroergonômica inicia-se 

tendo como característica a abordagem top-down, detectando as variáveis 

relevantes do sistema sociotécnico e suas implicações para o projeto de toda a 

estrutura de trabalho e processos relativos; e torna-se bottom-up na medida em que 
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estas variáveis estimadas são abordadas por métodos de Ergonomia participativa 

(KLEINER, 1998). 

A participação dos trabalhadores na reestruturação do ambiente de trabalho, 

somada à avaliação de especialistas, faz-se de extrema importância para a 

incorporação das mudanças necessárias e para a melhoria das condições dentro 

dos sistemas. Dessa forma, a resistência às transformações é amenizada, uma vez 

que os próprios trabalhadores participam da avaliação dos itens a serem 

reestruturados (BUGLIANI, 2007). 

O sistema de organização proposto pela Macroergonomia é fundamentado no 

modelo sociotécnico. As organizações são compostas por dois grandes sistemas no 

processo de transformação: a tecnologia, na forma do subsistema técnico 

(exigências da tarefa, arranjo e ambiente físico, equipamentos e instrumentos 

disponíveis, eficiência potencial da organização), e os trabalhadores, na forma do 

subsistema social ou pessoal (características físicas e psicológicas das pessoas, 

relacionamento humano, organização formal e informal, eficiência real da 

organização), mas também devem ser considerados como elemento chave do 

sistema sociotécnico, os ambientes externos, ou a influência desses (CHIAVENATO, 

2004). 

Com a identificação dos componentes sóciotécnicos (tecnologia, sistema 

pessoal e ambiental) e as decisões referentes à estrutura organizacional tiverem 

sido feitas, os subsistemas específicos podem ser projetados (tarefas, postos de 

trabalho), pois serão compatíveis com o macro projeto do sistema (FIALHO, 1996). 

Diferentemente da Microergonomia, que lida com os subsistemas, a 

Macroergonomia é a Ergonomia dos sistemas. Para ela, o importante é a projeção 

do todo, partindo do pressuposto de que é pelo todo que se projetam as partes. Por 

isso, seu objeto de estudo é sempre o sistema, considerando o projeto de forma 

global, mas atendendo também aos subsistemas. 

A Macroergonomia considera que o sucesso e a sobrevivência de uma 

organização é sua habilidade de se adaptar ao ambiente externo. Hoje, ela é 

considerada pelos especialistas, uma forte tendência metodológica para gestão de 

empresas, em virtude de sua amplitude e sua relação direta com a organização do 

trabalho. 
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2.2.2.1 Análise macroergonômica do trabalho (AMT) 

 

A Análise Macroergonômica do Trabalho (AMT), proposta por Guimarães 

(1999) é um método que engloba as condições do ambiente físico, postos de 

trabalho, fatores organizacionais, questões relativas ao layout, ritmo e rotinas de 

trabalho. Tem como base a abordagem macroergonômica pelo enfoque da 

Ergonomia participativa, pressupondo que os trabalhadores são os mais indicados 

para apontar as reais necessidades organizacionais e estruturais envolvidas. 

De acordo com Bugliani (2007), o método da AMT é composto por etapas 

comuns referentes a intervenções ergonômicas e tem como diferencial apenas o fato 

de contar com a participação dos trabalhadores em todas as fases: 

a) Levantamento ou apreciação macroergonômica: consiste na fase 

exploratória para detecção dos problemas, via observações locais, sistemáticas 

ou assistemáticas, utilizando meios diretos ou indiretos. Para tal, existem 

inúmeras técnicas que devem ser selecionadas especificamente de acordo com 

a necessidade de cada um dos casos, caracterizando a execução da tarefa 

(quem faz, o que faz, como faz, quando faz e onde faz). Tem o propósito de 

envolver todos os setores da empresa (direção, gerência, trabalhadores, entre 

outros), através de um enfoque participativo. 

b) Análise ou diagnose macroergonômica: refere-se ao aprofundamento dos 

dados coletados anteriormente, de acordo com as prioridades estabelecidas. 

São utilizadas observações sistemáticas, baseadas em fundamentos 

estatísticos. Neste momento, são feitas medições detalhadas onde se define: o 

que e como medir, especificando-se instrumentos, técnicas e planejamento 

estatístico a serem adotados. Estes variam de acordo com o objetivo de cada 

estudo. 

c) Proposta de soluções ou projetação macroergonômica: consiste na 

elaboração de propostas de solução ergonômicas a serem implantadas, 

englobando estações, equipamentos/ferramentas, ou sistemas, em busca de 

maior qualidade. Por sua vez, estas implantações podem ser realizadas por 

meio de protótipos, para então efetuar a validação das soluções propostas. 

d) Avaliação ou validação macroergonômica: Uma vez implantadas as soluções, 

estas são avaliadas para verificar se houve melhorias. Caso o quadro não tenha 
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sido melhorado, o método recomenda o retorno e reavaliação das etapas 

anteriores que se fizerem necessárias. 

e) Detalhamento ergonômico: Compreende a revisão do projeto a partir da 

avaliação das soluções propostas e termina com as especificações 

ergonômicas. 

Portanto, a Análise Macroergonômica do Trabalho (AMT) difere dos métodos 

tradicionais da ergonomia pelo caráter participativo que se verifica ao longo de todo 

o estudo ergonômico. A participação dos trabalhadores, tanto na fase de concepção, 

quanto de implementação de propostas do projeto, garante um maior envolvimento 

e, por conseguinte, maior índice de sucesso nas modificações decorrentes das 

análises. 

Nesta dissertação, como já mencionado no capítulo um, o estudo sobre a 

QVT realizar-se-á numa instituição pública, cujo modelo de gerenciamento tem como 

referência os princípios das organizações burocráticas, dessa forma o tópico 

seguinte faz uma abordagem sobre o tema. 

 

2.3 O SERVIÇO PÚBLICO 

 

A ideia de serviço público no Brasil foi importada da França, onde teve seu 

marco inicial a partir da Revolução Francesa. Nesse período começa a haver uma 

definição das atividades do Estado. Mas só na segunda metade do século XX que a 

Constituição cria uma série de direitos e garantias ao cidadão que devem ser 

cumpridos pelo Estado. Na década de 80, surge um novo conceito definindo que as 

atividades então públicas deveriam ser encaminhadas para o setor "privado". 

O principal argumento era a busca da qualidade e eficiência governamental já 

que, aparentemente, o setor privado possuía o modelo perfeito de gestão. 

Atualmente estamos vivenciando um novo conceito o da regulação, onde o Estado 

estabelece as diretrizes de execução das atividades do poder privado por meio de 

concessões (transferência, por tempo determinado, da responsabilidade de gestão 

do bem público para uma instituição privada). 

Em 1995, chegou ao Brasil o New Public Management (Nova Gestão Pública 

ou NPM). Pereira (1998) explica que esse movimento busca implantar o modelo de 

administração pública gerencial e baseia-se nos seguintes princípios: 
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a) Reorientação dos mecanismos de controle (os quais devem ser baseados em 

indicadores de resultados ao invés de primordialmente focados nos meios e 

recursos); 

b) Foco na racionalização de recursos (aumentar a produtividade na 

administração pública melhorando a qualidade dos seus gastos); 

c) Focalização da ação do Estado no cidadão; 

d) Flexibilidade administrativa (autonomia para as organizações públicas); 

e) Controle social através da prestação social de contas e avaliação de 

desempenho; e, 

f) Valorização do servidor 

 

Em junho de 2000, por meio do decreto n° 3.507, o cidadão foi inserido como 

principal foco de atenção de qualquer órgão público federal. Para isso, determinou o 

estabelecimento de padrões de qualidade do atendimento e realização de avaliação 

de satisfação do usuário por todos os órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal direta, indireta e fundacional que atendem diretamente ao cidadão. 

Atualmente o governo defende a posição de que o serviço público deva ser: 

a) Adequado: realizado na forma prevista em lei devendo atender ao interesse 

público; 

b) Eficiente: alcança o melhor resultado com menor consumo de recursos; 

c) Seguro: não coloca em risco a vida, a saúde, a segurança, o patrimônio ou os 

direitos materiais e imateriais do cidadão-usuário; 

d) Contínuo: oferecido sem risco de interrupção, sendo obrigatório o 

planejamento e a adoção de medidas de prevenção. 

 

Além desses parâmetros, o objetivo maior é tornar as organizações cada vez 

mais preocupadas com o cidadão, e menos com processos burocráticos internos. 

Para tanto foi criado o Programa da Qualidade no Serviço Público - PQSP. O 

Programa é um movimento nacional de parcerias entre organizações, servidores e 

cidadãos mobilizados para a melhoria na gestão do serviço público. A atuação 

conjunta entre organização e cidadão visa que esse último assuma o papel de 

avaliador dos serviços e das ações do Estado. 
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2.3.1 Abordagens administrativas 

 

Conforme Ferreira et al. (2006), três abordagens administrativas surgiram ao 

longo da história para contextualizar uma visão em torno de modelos típicos das 

organizações de trabalho: Abordagem Estrutural, Abordagem Humanística e 

Abordagem Integrativa. 

Os autores sugerem que a gestão pública burocrática, por exemplo, cujo 

objetivo principal é organizar detalhadamente e dirigir rigidamente as atividades de 

uma instituição com a maior eficiência possível, tem seus princípios originados na 

abordagem estrutural, fortemente influenciada por ideologias racionalistas e 

mecanicistas que marcaram a Revolução Industrial e as sociedades que se 

formaram posteriormente (OLIVEIRA, 2009). 

Ferreira et al. (2006) afirmam que, durante algum tempo, esse modelo 

adaptou-se muito bem ao sistema capitalista por atender à demanda de integração e 

controle que caracterizava o modo de produção da época. 

Conforme Weber (2000), isto acontecia porque o capitalismo baseia-se no 

trabalho coletivo, o qual requer uma divisão metódica do trabalho, separando-se 

nitidamente as funções de direção e de execução, ou seja, uma vez transformados 

em coletivo os procedimentos de produção, era necessário uma coordenação 

diretiva dos trabalhadores. Esta visão tornou-se cultura no funcionalismo público e, 

até hoje, ainda subsiste em algumas áreas da administração estatal. 

No entanto, a abordagem humanista foi além da preocupação exclusiva com 

a produção e introduziu reflexões acerca das relações psicossociais existentes nas 

empresas/instituições, em especial às formas de liderança e trabalho em equipe. 

Essa perspectiva orienta que as organizações tenham “em seus quadros pessoas 

que gostam do que fazem e que sejam capazes de manter um continuum de 

harmonia entre seus ambientes de trabalho” (FERREIRA, 2006, p.92). 

A falta de integração entre a empresa e o meio sociocultural em que está 

inserida foi a causa principal para a rejeição da abordagem humanista, fazendo-se 

necessário o surgimento de outros modelos que suplantassem essa limitação. E 

assim surge a abordagem integrativa, fruto do trabalho de escolas clássico-

científicas e de relações humanas. 

O modelo integrativo representa as primeiras contribuições da teoria 

administrativa e gerencial relacionadas aos complexos processos de mudança 
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organizacional. Essa abordagem une algumas características dos modelos 

anteriores e integra a preocupação com a força de trabalho (os profissionais 

envolvidos) à necessidade de planejamento e estabelecimento de metas para a 

obtenção de resultados em uma organização (FERREIRA et al., 2006). 

Cada vez mais se percebe nos governantes, técnicos e servidores públicos a 

preocupação com a construção de um modelo de gestão pública capaz de tornar o 

Governo mais transparente e voltado para o interesse público, mais flexível às 

necessidades sociais e participativas dos cidadãos brasileiros, bem como mais 

eficiente na relação com a economia e a prestação dos serviços públicos. 

 

2.4 BUROCRACIA 

 

Esse tópico abordará o modelo burocrático de Max Weber, no qual se 

enquadra a maioria das organizações públicas, inclusive a UFPB – Campus I. Dada 

à predominância desse modelo faz-se necessário identificar a sua influência em 

relação às medidas de melhoria da QVT na organização em estudo. 

A origem do termo burocracia é remetida a um ministro do governo francês do 

século XVIII chamado Jean-Claude Marie Vincent que criou o termo bureaucratie, 

burocracia em português, para se referir às repartições públicas. O termo é formado 

pelo termo francês bureau (escritório) e krátos, oriundo do grego e que significa 

poder. Portanto, a palavra burocracia referiu-se, em sua criação, ao exercício do 

poder nos escritórios e repartições públicas. (MENEGASSI, 2007) 

Na literatura, o termo foi desenvolvido mantendo suas origens, porém com 

uma profundidade muito maior e já não se referia somente a repartições públicas e 

escritórios, mas a vários tipos de organizações. 

Segundo Chiavenato (2004) a burocracia é uma forma de organização 

humana que se baseia na racionalidade, isto é, na adequação dos meios aos 

objetivos (fins) pretendidos, a fim de garantir a máxima eficiência possível no 

alcance desses objetivos. 

Segundo o conceito popular, a burocracia é entendida como uma organização 

onde a papelada se multiplica e se avoluma, impedindo soluções rápidas ou 

eficientes. O termo também é empregado com o sentido de apego dos funcionários 

aos regulamentos e rotinas, causando ineficiência à organização. (CHIAVENATO, 

2004) 
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Segundo Max Weber (apud CHIAVENATO, 2004), a burocracia é a 

organização eficiente por excelência. Para conseguir eficiência, a burocracia explica 

nos mínimos detalhes como as coisas deverão ser feitas. 

As principais características da burocracia segundo Chiavenato (2004): 

1. Caráter legal das normas e regulamentos: A burocracia é uma organização 

ligada por normas e regulamentos estabelecidos previamente por escrito. Em 

outros termos, é uma organização baseada em uma legislação própria (como a 

Constituição para o Estado ou os estatutos para a empresa privada) que define 

antecipadamente como a organização burocrática deverá funcionar. 

2. Caráter formal das comunicações: A burocracia é uma organização ligada por 

comunicações escritas. As regras, decisões e ações administrativas são 

formuladas e registradas por escrito. Daí o caráter formal da burocracia: todas as 

ações e procedimentos são feitos para proporcionar comprovação e 

documentação adequadas, bem como assegurar a interpretação unívoca das 

comunicações. 

3. Caráter racional e divisão do trabalho: A burocracia é uma organização que 

se caracteriza por uma sistemática divisão do trabalho. A divisão do trabalho 

atende a uma racionalidade, isto é, ela é adequada aos objetivos a serem 

atingidos: a eficiência da organização. Daí o aspecto racional da burocracia. Há 

uma divisão sistemática do trabalho e do poder, estabelecendo as atribuições de 

cada participante. Cada participante tem um cargo específico, funções 

específicas e uma esfera de competência e responsabilidade. 

4. Impessoalidade nas relações: A distribuição das atividades é feita 

impessoalmente, ou seja, em termos de cargos e funções e não de pessoas 

envolvidas. Daí o caráter impessoal da burocracia. A administração da 

burocracia é realizada sem considerar as pessoas como pessoas, mas como 

ocupantes de cargos e de funções. 

5. Hierarquia da autoridade: A burocracia é uma organização que estabelece os 

cargos segundo o princípio da hierarquia. Cada cargo inferior deve estar sob o 

controle e supervisão de um posto superior. Nenhum cargo fica sem controle ou 

supervisão. Daí a necessidade da hierarquia da autoridade para definir as 

chefias nos vários escalões de autoridade. Todos os cargos estão dispostos em 

uma estrutura hierárquica que encerra privilégios e obrigações, definidos por 

regras específicas. 
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6. Rotinas e procedimentos padronizados: A burocracia é uma organização que 

fixa as regras e normas técnicas para o desempenho de cada cargo. O ocupante 

de um cargo - o funcionário - não faz o que deseja, mas o que a burocracia 

impõe que ele faça. As regras e normas técnicas regulam a conduta do 

ocupante de cada cargo, cujas atividades são executadas de acordo com as 

rotinas e procedimentos. 

7. Competência técnica e meritocracia: A burocracia é uma organização na qual 

a escolha das pessoas é baseada no mérito e na competência técnica e não em 

preferências pessoais. A seleção, a admissão, a transferência e a promoção dos 

funcionários são baseadas em critérios de avaliação e classificação válidos para 

toda a organização e não em critérios particulares e arbitrários. 

8. Especialização da administração: Os administradores da burocracia não são 

seus donos, acionistas ou proprietários. O dirigente não é necessariamente o 

dono do negócio ou grande acionista da organização, mas um profissional 

especializado na sua administração. Com a burocracia surge o profissional que 

se especializa em gerir a organização. 

9. Profissionalização dos participantes: A burocracia é uma organização que se 

caracteriza pela profissionalização dos participantes. Cada funcionário da 

burocracia é um profissional, pois: é um especialista, é assalariado, é ocupante 

de cargo, nomeado pelo superior hierárquico, segue carreira dentro da 

organização, não possui a propriedade dos meios de produção e administração 

e etc. 

10. Completa previsibilidade do funcionamento: A consequência desejada da 

burocracia é a previsibilidade do comportamento dos seus membros. O modelo 

burocrático de Weber pressupõe que o comportamento dos membros da 

organização é perfeitamente previsível: todos os funcionários deverão 

comportar-se de acordo com as normas e regulamentos da organização, a fim 

de que essa atinja a máxima eficiência possível. 
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A Burocracia é baseada em: 

1. Caráter legal das normas 

2. Caráter formal das comunicações 

3. Divisão do trabalho 

4. Impessoalidade no relacionamento 

5. Hierarquização da autoridade 

6. Rotinas e procedimentos 

7. Competência técnica e mérito 

8. Especialização da administração 

9. Profissionalização 

10.Previsibilidade do funcionamento 

Consequências 

previstas: 

Previsibilidade do 
comportamento 
humano 
 
Padronização do 
desempenho dos 
participantes 

Objetivo: 

Maximiza a eficiência 
da organização 

Figura 2 - As características da burocracia segundo Weber 

Fonte: Chiavenato (2004). 

 

As vantagens da burocracia, para Weber (apud CHIAVENATO, 2004), são: 

1. Racionalidade em relação ao alcance dos objetivos da organização. 

2. Precisão na definição do cargo e na operação, pelo conhecimento exato dos 

deveres. 

3. Rapidez nas decisões, pois cada um conhece o que deve ser feito e por quem 

e as ordens e papéis tramitam através de canais preestabelecidos. 

4. Univocidade de interpretação garantida pela regulamentação específica e 

escrita. 

5. Uniformidade de rotinas e procedimentos que favorece a padronização, a 

redução de custos e erros, pois as rotinas são definidas por escrito. 

6. Continuidade da organização por meio da substituição do pessoal que é 

afastado. Além disso, os critérios de seleção e escolha do pessoal baseiam-se 

na capacidade e na competência técnica. 

7. Redução do atrito entre as pessoas, pois cada funcionário conhece o que é 

exigido dele e quais os limites entre suas responsabilidades e as dos outros. 

8. Constância, pois os mesmos tipos de decisão devem ser tomados nas mesmas 

circunstâncias. 

9. Confiabilidade, pois o negócio é conduzido através de regras conhecidas, e os 

casos similares são metodicamente tratados dentro da mesma maneira 

sistemática. 

10. Benefícios para as pessoas na organização, pois a hierarquia é formalizada, o 

trabalho é dividido entre as pessoas de maneira ordenada, as pessoas são 
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treinadas para se tornarem especialistas, podendo encarreirar-se na 

organização em função de seu mérito pessoal e competência técnica. 

Merton apud Chiavenato (2004), ao estudar as consequências previstas (ou 

desejadas) da burocracia que a conduzem à máxima eficiência, notou também as 

consequências imprevistas (ou não desejadas) que levam à ineficiência e às 

imperfeições. 

A essas consequências imprevistas, Merton deu o nome de disfunções da 

burocracia para designar as anomalias de funcionamento responsáveis pelo sentido 

pejorativo que o termo burocracia adquiriu junto aos leigos no assunto. Merton 

salienta que os cientistas deram muita ênfase aos resultados positivos da 

organização burocrática e descuidaram das tensões internas, enquanto o leigo, ao 

contrário, tem exagerado as imperfeições da burocracia. (CHIAVENATO, 2004) 

As disfunções da burocracia segundo Merton (apud CHIAVENATO, 2004) são 

as seguintes: 

1. Internalização das regras e apego aos regulamentos: As diretrizes da 

burocracia, emanadas por meio das normas e regulamentos para atingir os 

objetivos da organização, tendem a adquirir um valor positivo, próprio e 

importante, independentemente daqueles objetivos, passando a substituí-los 

gradativamente. As normas e os regulamentos passam a se transformar de 

meios em objetivos. Passam a ser absolutos e prioritários: o funcionário adquire 

"viseiras" e esquece que a flexibilidade é uma das principais características de 

qualquer atividade racional. 

2. Excesso de formalismo e de papelada: A necessidade de documentar e de 

formalizar todas as comunicações dentro da burocracia a fim de que tudo possa 

ser devidamente testemunhado por escrito pode conduzir a tendência ao 

excesso de formalismo, de documentação e, consequentemente, de papelada. 

Aliás, a papelada constitui uma das mais gritantes disfunções da burocracia, o 

que leva o leigo, muitas vezes, a imaginar que toda burocracia tem 

necessariamente um volume inusitado de papelada, de vias adicionais de 

formulários e de comunicações. 

3. Resistência às mudanças: Como tudo dentro da burocracia é rotinizado, 

padronizado, previsto com antecipação, o funcionário geralmente se acostuma a 

uma completa estabilidade e repetição daquilo que faz, o que passa a lhe 

proporcionar uma completa segurança a respeito de seu futuro na burocracia. 
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Atendendo as normas e regulamentos impostos pela burocracia, o funcionário 

torna-se simplesmente um executor das rotinas e procedimentos. Quando surge 

alguma possibilidade de mudança dentro da organização, essa mudança tende 

a ser interpretada pelo funcionário como algo que ele desconhece, e, portanto, 

algo que pode trazer perigo à sua segurança e tranquilidade. Com isso, a 

mudança passa a ser indesejável para o funcionário. E, na medida do possível, 

ele passa a resistir a qualquer tipo de mudança que se queira implantar na 

burocracia. 

4. Despersonalização do relacionamento: A burocracia tem como uma de suas 

características a impessoalidade no relacionamento entre os funcionários. Daí o 

seu caráter impessoal, pois ela enfatiza os cargos e não as pessoas que os 

ocupam. Isso leva a uma diminuição das relações personalizadas entre os 

membros da organização: diante dos demais funcionários, o burocrata não os 

toma mais como pessoas mais ou menos individualizadas, mas como ocupantes 

de cargos, com direitos e deveres previamente especificados. Daí a 

despersonalização gradativa do relacionamento entre os funcionários da 

burocracia. Os funcionários passam a conhecer os colegas não pelos seus 

nomes pessoais, mas pelos títulos dos cargos que ocupam. 

5. Categorização como base do processo decisório: A burocracia se assenta 

em uma rígida hierarquização da autoridade. Portanto, quem toma decisões em 

qualquer situação será aquele que possui a mais elevada categoria hierárquica, 

independentemente do seu conhecimento sobre o assunto. Quem decide é 

sempre aquele que ocupa o posto hierárquico mais alto, mesmo que nada saiba 

a respeito do problema a ser resolvido. Por outro lado, categorizar significa uma 

maneira de classificar as coisas, estereotipadamente, a fim de lidar com elas 

com mais facilidade. 

6. Superconformidade às rotinas e aos procedimentos: A burocracia baseia-se 

em rotinas e procedimentos, como meio de garantir que as pessoas façam 

exatamente aquilo que delas se espera. Como uma burocracia eficaz exige 

devoção estrita às normas e regulamentos, essa devoção às regras e 

regulamentos conduz à sua transformação em coisas absolutas: as regras e 

rotinas não mais são consideradas relativas a um conjunto de objetivos, mas 

passam a ser absolutas.Com o tempo, as regras e as rotinas tornam-se agradas 

para o funcionário. O impacto dessas exigências burocráticas sobre a pessoa 
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provoca profunda limitação em sua liberdade e espontaneidade pessoal, além 

da crescente incapacidade de compreender o significado de suas próprias 

tarefas e atividades dentro da organização como um todo. 

7. Exibição de sinais de autoridade: Como a burocracia enfatiza a hierarquia de 

autoridade, torna-se necessário um sistema capaz de indicar, aos olhos de 

todos, aqueles que detêm o poder. Daí surge a tendência à utilização intensiva 

de símbolos ou de sinais de status para demonstrar a posição hierárquica dos 

funcionários, como o uniforme, a localização da sala, do banheiro, do 

estacionamento, do refeitório, o tipo de mesa etc., como meios de identificar 

quais são os principais chefes da organização.  

8. Dificuldade no atendimento a clientes e conflitos com o público: O 

funcionário está voltado para dentro da organização, para suas normas e 

regulamentos internos, para suas rotinas e procedimentos, para seu superior 

hierárquico que avalia o seu desempenho. Essa atuação interiorizada para a 

organização o leva a criar conflitos com os clientes da organização. Todos os 

clientes são atendidos de forma padronizada, de acordo com regulamentos e 

rotinas internos, fazendo com que o público se irrite com a pouca atenção e 

descaso para com os seus problemas particulares e pessoais. 

Com essas disfunções, a burocracia torna-se esclerosada, fecha-se ao 

cliente, que é o seu próprio objetivo, e impede a mudança, a inovação e a 

criatividade.  

As causas das disfunções da burocracia residem no fato de que a burocracia 

não leva em conta a chamada organização informal que existe em todo tipo de 

organização humana, nem se preocupa com a variabilidade humana (diferenças 

individuais entre as pessoas) que introduz variações no desempenho das atividades 

organizacionais. Em face da exigência de controle que norteia toda a atividade 

organizacional é que surgem as consequências imprevistas da burocracia. 

(CHIAVENATO, 2004, p. 271). 
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Figura 3 - As características e as disfunções da burocracia 

 

Fonte: Chiavenatto (2004). 
 

Figura 4 - O modelo burocrático de Weber 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Chiavenatto (2004). 
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2.5 DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Na história da administração pública brasileira, podem-se verificar um número 

significativo de tentativas administrativas, visando, através de mudanças 

organizacionais, obterem maior qualidade na prestação de serviços, eficiência e 

eficácia dos órgãos públicos. Entretanto, na maioria dos casos, o que se obteve 

foram apenas alterações superficiais e passageiras. A respeito dessas tentativas 

administrativas ineficientes Foguel e Souza (apud RÉUS, 2002), ressaltam as 

seguintes características para essas reformas: 

1. Preocupação em desenvolver um modelo ideal; 

2. Orientação para os meios administrativos; 

3. Ênfase exclusiva na estrutura das organizações; 

4. Falta de estratégia global; 

5. Uso de abordagens e tecnologias inadequadas; 

6. Repetição de erros cometidos no passado. 

Na administração pública, apesar da existência de programas úteis, as 

mudanças administrativas são realizadas desconsiderando-se que desenvolvimento 

implica inovação, e consequentemente flexibilidade para se adaptar às novas 

situações. Para tanto é necessário ter competência para gerenciar a situação 

presente e preparar-se para as condições futuras. 

 

2.5.1 Limitações para a implantação de mudanças na administração pública 

 

O setor público, de um modo geral, caracteriza-se por valorizar a estabilidade 

do emprego e pela tendência de considerar a mudança como uma ameaça à sua 

sobrevivência. Em função disso, adota posições defensivas em face das mudanças, 

incorporando somente as transformações estritamente indispensáveis. Além disso, a 

ação gerencial no serviço público está bastante engessada, devido a burocracias 

desnecessárias e ao vício de se conservar valores organizacionais inadequados. 

Enfim, por ser uma estrutura burocrática, como citado anteriormente, a 

administração pública sem seus “vícios” e normas, parece não conseguir sobreviver. 

A partir disto, surgem fatores dificultadores dos esforços de desenvolvimento das 

organizações públicas. 

 



62 

 

2.6 GESTÃO PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS 

 

Pouco se conhece a respeito de métodos de gestão para órgãos públicos, 

pois, geralmente, seu desenvolvimento é destinado aos setores empresariais O que 

se vê frequentemente é a simples transposição de técnicas e formas de 

gerenciamentos criados nas organizações privadas, para as organizações e 

repartições públicas. Esta prática apresenta dois problemas: o primeiro relacionado 

às diferenças no processo de produção de bens tangíveis (caso da manufatura) e 

bens intangíveis (setor de serviços).  

Os serviços podem ser: uma ideia, um conceito, uma informação e etc., em 

geral, não podem ser produzidos de antemão, pois os mesmos só são gerados com 

a participação em tempo real dos clientes, diferentemente dos produtos que podem 

ser fabricados e estocados antes do consumo. O envolvimento intenso com os 

clientes é peculiar aos serviços. Essa relação mais próxima cria problemas especiais 

no que diz respeito à percepção que o cliente tem de um serviço, e também em 

relação ao tempo e à qualidade de atendimento. 

O segundo problema diz respeito às estratégias de gestão referentes à 

lucratividade das organizações. Como não tem por finalidade a obtenção de lucros, 

a gerência de instituições públicas não se baseiam nos mesmos pressupostos da 

gestão de organizações privadas.  

Cada vez mais a eficiência e o papel do setor público vêm sendo 

questionados. De um lado a população, cada vez mais ciente de sua cidadania, 

cobra o direito de ser bem atendida. De outro, o capital utiliza-se dos problemas que 

o setor público historicamente tem apresentado, como uma das justificativas para 

divulgar a descentralização do poder do estado na fiscalização das atividades do 

setor privado. 

 

2.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse capítulo, procurou-se fazer uma revisão bibliográfica sobre os 

principais assuntos e definições importantes para o acompanhamento e 

compreensão do tema central a esse trabalho. Foi apresentado o tema da qualidade 

de vida no trabalho, na tentativa de elencar os principais pontos como: conceito, 

origem, evolução e por fim, os modelos de mensuração propostos por vários 
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pesquisadores. Apresentaram-se também outros temas correlatos com o propósito 

da pesquisa, como a ergonomia. 

Como a pesquisa foi realizada em uma instituição pública baseada em um 

modelo de administração burocrático, utilizou-se a fundamentação sobre princípios e 

estrutura das organizações burocráticas, apresentando suas características, 

vantagens e disfunções, assim como outras nuances referentes ao serviço público 

em geral, no intuito de analisar a instituição objeto de estudo. 

No que diz respeito ao tema QVT, adotou-se o modelo de Walton (1975), por 

se tratar de um modelo consolidado na área de estudo dessa dissertação e pela 

busca detalhada dos fatores que influenciam a QVT tornando-se base para a 

construção de outros modelos nesta perspectiva. 

Nesse sentido, este modelo se apresentou como sendo amplo ao abranger 

vários aspectos relacionados à QVT, considerando no ambiente organizacional oito 

dimensões que afetam de maneira significativa o colaborador em sua situação de 

trabalho, além de poder ser adaptável as diferentes situações ou ambientes 

empresariais. 
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CAPÍTULO 3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo contempla os aspectos metodológicos necessários para a 

realização deste estudo. Foram definidos os métodos e as técnicas que melhor 

corresponderam ao objetivo proposto. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

3.1.1 Natureza da pesquisa 

 

Quanto à sua natureza, a pesquisa foi quali-quantitativa e de caráter 

descritivo, onde se utilizou o subsídio de dados quantitativos, com o intuito de 

fortalecer os resultados obtidos no estudo. 

A pesquisa qualitativa segundo Lakatos et al. (2007) diz que a interpretação 

dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa 

qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural 

é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É 

descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O 

processo e seu significado são os focos principais de abordagem. 

A pesquisa é quantitativa de acordo com Minayo (2007) e Lakatos et al, 

(2007) porque considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em 

números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o uso de 

recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, desvio-

padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão, etc.). Resultados precisam 

ser replicados. 

De acordo com o exposto acima, e mencionado anteriormente, a pesquisa 

apresentou uma metodologia quali-quantitativa caracterizada pela interpretação dos 

fenômenos e a atribuição de significados, inerentes ao processo de pesquisa 

qualitativa, associada ao uso de recursos e de técnicas estatísticas para análise dos 

resultados, inerentes ao processo de pesquisa quantitativa. 
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3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

 

Este estudo contemplou tanto a pesquisa bibliográfica como a pesquisa de 

campo, onde pesquisa bibliográfica é o meio de formação por excelência e constitui 

o procedimento básico para os estudos, pelos quais se busca o domínio do estado 

da arte sobre determinado tema. 

Complementando, Gil (2006) discorre que a pesquisa bibliográfica é 

desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e 

artigos científicos, tendo como vantagem o fato de permitir ao investigador a 

cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia 

pesquisar diretamente. 

O estudo de campo procura mais o aprofundamento das questões propostas 

do que a distribuição das características da população segundo determinadas 

variáveis, apresentando maior flexibilidade, podendo ocorrer mesmo que seus 

objetivos sejam reformulados ao longo do processo da pesquisa (GIL, 2006). 

De acordo com Vergara (2004) a pesquisa de campo é investigação empírica 

realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos 

para explicá-lo. Pode incluir entrevistas, aplicação de questionários, testes e 

observação participante ou não. 

 

3.3 AMBIENTE DE PESQUISA 

 

O ambiente escolhido para a realização deste estudo foi a Universidade 

Federal da Paraíba-UFPB - Campus I, localizada em João Pessoa – PB 

A Universidade Federal da Paraíba, criada pela Lei Estadual 1.366, de 02 de 

dezembro de 1955, é uma Instituição autárquica de regime especial de ensino, 

pesquisa e extensão, vinculada ao Ministério da Educação, com estrutura multi-

campi e atuação nas cidades de João Pessoa, Areia, Bananeiras, Mamanguape e 

Rio Tinto. 
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3.4 UNIVERSO E AMOSTRA DA PESQUISA 

 

Para Vergara (2004) o universo ou população deve ser entendido como um 

conjunto de elementos (organizações, produtos e pessoas) que apresentam as 

características que serão objeto de estudo. 

No tocante a amostra, Marconi e Lakatos (2007) a definem como uma parcela 

ou porção selecionada a partir do universo escolhido. Segundo os autores, existem 

duas grandes divisões no processo de amostragem: a probabilística e a não 

probabilística. 

O presente estudo utilizou como universo os servidores técnico-

administrativos dos centros de ensino da UFPB – Campus I, que totalizam 1.301 

indivíduos, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Número de servidores técnico-administrativos (2012) – Campus 

CENTROS SERVIDORES 
NÍVEL 

% 
SUPERIOR MÉDIO FUNDAMENTAL 

CCEN 170 39 119 12 13,0 
CCHLA 192 53 137 2 14,8 

CCM 38 11 26 1 3,0 
CE 130 44 82 4 10,0 

CCSA 115 26 89 0 8,8 
CT 236 50 172 14 18,1 

CTDR 32 2 30 0 2,5 
CCS 310 61 229 20 23,8 
CCJ 78 12 63 3 6,0 

TOTAL 1301 298 947 56 100 

Fonte: Plano de desenvolvimento institucional da UFPB – 2009 - 2012 

 

A amostra foi definida observando o método de amostragem estratificada 

proporcional (onde o número de elementos sorteados em cada estrato é 

proporcional ao número de elementos no estrato) e consiste essencialmente em pré-

determinar quantos elementos da amostra serão retirados de cada estrato. É o 

método recomendado, pois os estratos do universo apresentam tamanhos distintos. 

É comum os estratos terem tamanhos diferentes. Nesses casos, a proporcionalidade do 

tamanho da amostra de cada estrato do universo deve ser mantida na amostra. Por exemplo, se 

um estrato corresponde a 20% do tamanho do universo, ele também deve corresponder a 20% 

da amostra. 

Portanto, baseado nesse critério extraiu-se proporcionalmente de cada centro de ensino 

seus respectivos representantes, cujo valor total corresponde à amostra de 198 indivíduos, 

apresentados na tabela 02: 
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Tabela 2 - Amostragem Estratificada Proporcional 

CENTROS 
(ESTRATOS) 

N° SERVIDORES 
(UNIVERSO) 

% 
AMOSTRA ESTRATIFICADA 

PROPORCIONAL 

CCEN 170 13 22 indivíduos 
CCHLA 192 14,8 29 indivíduos 
CCM 38 3 1 indivíduo 
CE 130 10 13 indivíduos 
CCSA 115 8,8 10 indivíduos 
CT 236 18,1 43 indivíduos 
CTDR 32 2,5 1 indivíduo 
CCS 310 23,8 74 indivíduos 
CCJ 78 6 5 indivíduos 

TOTAL 1301 100 198 indivíduos 

Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

3.5 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

Marconi e Lakatos (2007) afirmam que o questionário é um instrumento de 

coleta de dados constituídos por uma série ordenada de perguntas, que devem ser 

respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. Tem como objetivo 

conhecer opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 

vivenciadas etc. (GIL, 2006). 

Quanto ao instrumento de pesquisa foram utilizados questionários, com 

questões referentes à qualidade de vida no trabalho. Para a construção do 

questionário adotou-se a escala de Likert, para medir a opinião dos pesquisados. O 

formato típico da escala de Likert contém: 1 - discordo totalmente, 2 -discordo 

parcialmente, 3 - Indiferente, 4 - concordo parcialmente, 5 - concordo totalmente. 

O questionário estruturou-se com base nas dimensões do modelo de Walton 

(1973). A amplitude deste modelo (considerando fatores internos e externos à 

organização) permite investigar condições de melhor avaliar as práticas de QVT. 

 

3.6 DELIMITAÇÃO DAS DIMENSÕES E VARIÁVEIS PARA AVALIAÇÃO DA QVT 

 

As dimensões e variáveis do presente estudo foram baseadas no modelo de 

mensuração da QVT de Walton (1974). 

Marconi e Lakatos (2007) explicam que uma variável pode ser considerada 

uma classificação ou uma medida; uma quantidade que varia; um conceito 

operacional que contém ou apresenta valores; aspectos, propriedades ou fator, 

discernível em um objeto de estudo e passível de mensuração. 
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Nesse sentido, para o desenvolvimento desse trabalho, consideraram-se oito 

dimensões que abordaram as questões essenciais a que este estudo se propõe a 

responder com suas respectivas variáveis, de modo a facilitar suas interpretações e 

a simplificação das análises posteriores, conforme Quadro 11 abaixo: 

 

Quadro 11 - Variáveis referentes à percepção dos técnico-administrativos em relação à QVT 

Dimensões Conceito Variáveis 

Compensação Justa e 
Adequada 

Percepção do entrevistado 
quanto ao seu salário de acordo 
com uma variedade de 
parâmetros. 

Salário 
Premiação 
Assistência à saúde 

Condições de Trabalho 

Percepção do entrevistado 
quanto às condições do 
ambiente e organização do 
trabalho. 

Limpeza 
Condições ambientais 
EPI´s 

Uso e Desenvolvimento de 
Capacidades 

Percepção do entrevistado 
quanto aos recursos oferecidos 
pela empresa para desenvolver 
suas habilidades. 

Programa de treinamento 
Informações necessárias 
Participação na tomada de 
decisão 

Oportunidade de 
Crescimento e Segurança 

Percepção do entrevistado em 
relação às oportunidades dadas 
pela empresa em prol do seu 
crescimento profissional. 

Reconhecimento 
Segurança 

Integração Social na 
Organização 

Percepção do entrevistado 
quanto a sua relação 
interpessoal no ambiente de 
trabalho. 

Relação com os amigos 
Relação com o chefe 

Constitucionalismo 

Percepção do entrevistado em 
relação à execução dos 
mandamentos da lei trabalhista 
por parte da empresa 

Cumprimento de horário 
Ritmo de trabalho 
Liberdade de expressão 

O Trabalho e o Espaço Total 
de Vida 

Percepção do entrevistado 
quanto ao seu tempo e seu ritmo 
na realização do seu trabalho 

Repercussão perante a família 
Entretenimento 
Prazer ao trabalhar 

Relevância Social da Vida 
no Trabalho 

Percepção do entrevistado 
quanto a imagem da empresa a 
qual faz parte perante a 
sociedade e a sua família. 

Responsabilidade social 
Orgulho em trabalhar na empresa 

Fonte: Adaptação de Walton (1975). 

 

3.7 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados serão tratados de acordo com o método estatístico, para analisar 

variáveis. Pode dividir-se em dois grupos: um que trata da estatística, que olha as 

variáveis de maneira isolada – a estatística univariada, e outro que olha as variáveis 

de forma conjunta – a estatística multivariada (VICINI, 2005). Este foi o método 

adotado para o presente estudo. 
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A denominação “Análise Multivariada” corresponde a um grande número de 

métodos e técnicas que utilizam, simultaneamente, todas as variáveis na 

interpretação teórica do conjunto de dados obtidos (J. NETO, 2004). 

A análise de dados multivariados conta com diversas técnicas. Dentre elas, 

pode-se citar: a análise fatorial, a regressão múltipla e correlação múltipla, a análise 

discriminante múltipla, a análise multivariada de variância e covariância e etc. A 

técnica utilizada nas análises desta dissertação foi a análise fatorial. 

A AF é formada por um conjunto de técnicas estatísticas, e possui como 

objetivo reduzir o número de variáveis iniciais com a menor perda possível de 

informação. Em outras palavras, pode-se dizer que AF é aplicada à busca de 

identificação de fatores num conjunto de medidas realizadas, sendo que esses 

fatores identificados pela AF são uma descoberta feita pelo pesquisador. (VICINI, 

2005, p. 33) 

A Análise Fatorial (AF) inclui a análise de componentes principais e análise 

dos fatores comuns. É aplicada quando há um grande número de variáveis e 

correlacionadas entre si, com o objetivo de identificar um número menor de novas 

variáveis alternativas, não correlacionadas e que, de algum modo, sumarizem as 

informações principais das variáveis originais encontrando os fatores ou variáveis 

latentes (MINGOTI, 2005). 

Cada grupo de variáveis representa um único constructo ou fator, que é 

responsável pelas correlações observadas. Ao resumir os dados, a análise fatorial 

capta as dimensões latentes que representam o conjunto de dados em um número 

menor de conceitos do que as variáveis individuais originais (HAIR et al., 2005). 

A sua utilização supõe que as variáveis podem ser agrupadas de acordo com 

suas correlações, gerando novos grupos com todas as variáveis correlacionadas 

entre si, mas com baixas correlações com variáveis de um grupo diferente. 

Para executar a Análise Fatorial é necessário observar que requisitos 

precisam ser satisfeitos. F. Filho e S. Júnior (2010) apresentam o planejamento 

preliminar para a utilização da Análise Fatorial, conforme Quadro 12 abaixo. 
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Quadro 12 - Planejamento da análise fatorial em três estágios 

Estágios Procedimento O que deve ser observado 

1 
Verificar a adequabilidade da base de 
dados 

Nível de mensuração das variáveis, 
tamanho da amostra, razão entre o número 
de casos e a quantidade de variáveis e o 
padrão de correlação entre as variáveis. 

2 
Determinar a técnica de extração e o 
número de fatores a serem extraídos 

O tipo de extração (principal components, 
principal factors, image factoring; maximum 
likelihood factoring; alpha factoring; 
unweighted least squares; generalized least 
squares). 

3 Decidir o tipo de rotação dos fatores 
Se for ortogonal (Varimax, Quartimax, 
Equamax), se for oblíqua (direct oblimin, 
Promax). 

Fonte: F. Filho e S. Júnior (2010). 

 

Ainda conforme F. Filho e S. Júnior (2010) apresenta-se o Quadro 13 que 

sintetiza os critérios necessários para a consecução da Análise Fatorial de forma 

coerente e robusta. 

 
Quadro 13 - Critérios necessários para a consecução da Análise Fatorial 

Procedimentos Critérios 

Nível de mensuração Variáveis contínuas e discretas 

Amostra 
Amostras mínimas entre 50 e 100 casos; razão entre o 
número de observações e a quantidade de variáveis igual ou 
superior a cinco. 

Correlação 
Maior parte dos coeficientes de correlação deve apresentar 
valores acima de 0,30. 

KMO 
Quanto maior melhor, tendo 0,50 como o patamar mínimo de 
adequabilidade (Hair et al 2005) 

Esfericidade de Bartlet p<0,05 

Tipo de extração 

Determinar a técnica de extração dos fatores (principal 
components, principal factors, image factoring; maximum 
likelihood factoring; alpha factoring; unweight least square; 
generalized least square) 

Regra de Kaiser 
Devem ser extraídos apenas os fatores com valor do 
eigenvalue acima de 1 

Scree test 
Analisar graficamente a dispersão do número de fatores até 
que curva da variância individual de cada fator se tornar 
horizontal ou sofrer uma queda abrupta 

Variância acumulada > 60% 

Razão teórica 
O pesquisador deve justificar teoricamente como as variáveis 
se relacionam com os fatores extraídos. 

Fonte: F. Filho e S. Júnior (2010). 

 

É importante salientar que, para a Análise Fatorial, o tamanho da amostra é 

fundamental como garantia de resultados mais confiáveis. De acordo com Hair et al 

(2005) a amostra deve ser superior a 50 observações, sendo aconselhável no 

mínimo 100 casos para assegurar resultados mais robustos e a razão entre o 

número de casos e a quantidade de variáveis deve exceder cinco para um ou mais. 

Assim como sua força consiste na definição de padrões entre grupos de variáveis, 
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tornando-se de pouco utilidade na identificação de fatores compostos por uma única 

variável. 

Os dados relativos à identificação dos colaboradores serão analisados 

através da estatística descritiva para se obter uma visão global da variação desses 

valores, organizando e descrevendo os dados por meio de tabelas, gráficos. 

Quanto às outras 27 questões do instrumento de pesquisa (apêndice 2), cada 

uma corresponde a uma variável não métrica que foi analisada de acordo com o 

método da Análise Fatorial (AF), utilizando-se o software estatístico SPSS v.20 

(Statistical Package for the Social Sciences) e o software R 3.0.1, que possuem 

pacotes específicos para essa finalidade.  

Com isso buscou-se, através da AF, verificar o impacto e as relações de cada 

dimensão do modelo apresentado por Walton, na QVT da organização objeto de 

estudo. A análise dos resultados das variáveis não métricas seguiu os seguintes 

passos: 

 

3.7.1 Análise da confiabilidade dos dados 

 

O coeficiente alfa foi descrito em 1951 por Lee J. Cronbach. É um índice 

utilizado para medir a confiabilidade do tipo consistência interna de uma escala, ou 

seja, para avaliar a magnitude em que os itens de um instrumento estão 

correlacionados (CORTINA, 1993 apud ALMEIDA et al., 2010). Em outras palavras, 

o alfa de Cronbach é a média das correlações entre os itens que fazem parte de um 

instrumento (STREINER, 2003). 

Um questionário devidamente elaborado deve levar em consideração dois 

aspectos muito importantes: sua validade e sua confiabilidade.  

A validade de um instrumento de medição é a característica de maior 

importância para avaliar sua efetividade. Diz-se que um instrumento é válido quando 

mede o que se deseja. Para ser válido, o instrumento deve ser confiável. Em outras 

palavras, a validade pode ser considerada como o grau no qual os escores de um 

teste estão relacionados com algum critério externo do mesmo teste. Esses critérios 

podem ser os escores obtidos em outro teste, definições de conceitos, formulação 

de objetivos, etc. (RICHARDSON, 1989 apud ALMEIDA et al.,  2010). 
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Hayes (1998 apud ALMEIDA et al., 2010) definiu a confiabilidade como o grau 

em que o resultado medido reflete o resultado verdadeiro, ou seja, quanto uma 

medida está livre da variância dos erros aleatórios. 

O valor mínimo aceitável para o alfa é 0,70, abaixo desse valor a consistência 

interna da escala utilizada é considerada baixa. Em contrapartida, o valor máximo 

esperado é 0,90; acima deste valor, pode-se considerar que há redundância ou 

duplicação, ou seja, vários itens estão medindo exatamente o mesmo elemento de 

um constructo; portanto, os itens redundantes devem ser eliminados. Usualmente, 

são preferidos valores de alfa entre 0,80 e 0,90 (STREINER, 2003). 

 

3.7.2 Teste de esfericidade de Bartlett 

 

O teste de esfericidade de Bartlett testa a hipótese de que as variáveis não 

sejam correlacionadas na população, ou seja, a hipótese básica diz que a matriz de 

correlação da população é uma matriz identidade (onde cada variável se 

correlaciona perfeitamente com ela própria (r=1), mas não apresenta correlação com 

as outras variáveis (r=0)), o que indica que o modelo fatorial é inapropriado. A 

significância para o teste não deve ultrapassar 0,05. Em outras palavras analisou-se, 

através da estatística qui-quadrado ao nível de 0,05, a hipótese de que as variáveis 

no estudo sejam não correlacionadas. 

 

3.7.3 Medida de adequacidade da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

 

O critério de Kaiser-Meyer-Olkin – KMO é outra forma para identificar se o 

modelo de análise fatorial que está sendo utilizado está adequadamente ajustado 

aos dados, isto se dá testando a consistência geral dos dados. O método verifica se 

a matriz de correlação inversa é próxima da matriz diagonal, consiste em comparar 

os valores dos coeficientes de correlação linear observados com os valores dos 

coeficientes de correlação parcial (CRUZ; TOPA, 2009). 

Para interpretação do critério de KMO, os valores vão variar de 0 a 1, pois, 

pequenos valores de KMO indicam que o uso da análise fatorial não é adequado, e 

quanto mais próximo de 1, mais adequada é a aplicação da análise fatorial nos 

dados (CRUZ; TOPA, 2009). 
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Com a avaliação da adequacidade, analisaram-se as correlações parciais 

para verificar se as variáveis podem ou não ser explicadas por seus respectivos 

fatores. 

 

3.7.4 Extração dos fatores (componentes) 

 

O método de extração de fatores utilizado será o de Análise de Componentes 

Principais (ACP). A ACP é um método que tem por finalidade básica, a análise dos 

dados usados visando sua redução, ou seja, procura resumir a informação presente 

num conjunto de variáveis correlacionadas através de um modelo matemático 

concreto, bem definido e conduz geralmente a uma única solução. 

A literatura aponta alguns métodos que podem auxiliar o pesquisador na hora 

de tomar a decisão quanto à definição da quantidade de fatores adequados. Por 

exemplo, o critério de Kaiser sugere que devem ser extraídos apenas os fatores com 

autovalores (eigenvalue) acima de um. Isso porque se o fator apresenta baixo 

autovalor (eigenvalue), ele está contribuindo pouco para explicar a variância nas 

variáveis originais. Para Tabachinick e Fidell (2007), esse método funciona melhor 

quando o pesquisador utiliza entre 20 e 50 variáveis. 

Um método auxiliar é o Scree plot. Para tanto, o pesquisador deve analisar 

graficamente a dispersão do número de fatores até que a curva da variância 

individual de cada fator se torne horizontal ou sofra uma queda abrupta (F. FILHO; 

S. JÚNIOR, 2010).  

Outro critério para corroborar os resultados é o da variância acumulada para 

determinar a quantidade de fatores a serem extraídos. Hair et al (2005) sugere o 

patamar de 60% como sendo aceitável. 

 

3.7.5 Rotação de fatores (componentes) 

 

Conforme explicitado por Tabachinick e Fidell (2007), existem dois principais 

tipos de rotação: ortogonal e oblíqua. Por um lado, as rotações ortogonais são mais 

fáceis de reportar e de interpretar. No entanto, o pesquisador deve assumir que os 

construtos são independentes (na prática esse pressuposto é mais difícil de ser 

respeitado). Por outro lado, as rotações oblíquas permitem que os fatores sejam 

correlacionados. 
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A ideia básica do giro de fatores é identificar alguns fatores que possuam 

variáveis que tenham alta correlação e outros com variáveis que possuam baixa 

correlação. Dentre os métodos de rotação ortogonal destaca-se o Varimax. Esse 

método é o mais comumente utilizado e minimiza o número de variáveis, com altas 

cargas sobre o fator, reforçando a interpretabilidade dos fatores. 

 

3.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse capítulo apresentaram-se as principais informações referentes à 

metodologia adotada na presente pesquisa, esclarecendo qual a classificação da 

pesquisa, sua natureza e delineamento, a definição do universo e amostra, o 

instrumental adotado e por fim, a delimitação das dimensões, variáveis e o 

tratamento e análise dos dados. 

Portanto, definido o embasamento metodológico, no próximo capítulo, será 

feita a caracterização da organização objeto do estudo e a apresentação da análise 

e interpretação dos dados da pesquisa de campo realizada com os técnicos 

administrativos da referida organização, fornecendo subsídios para a avaliação do 

nível de QVT, segundo o modelo proposto por Walton, na perspectiva de elucidar a 

questão problema objetivo geral deste estudo. 
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CAPÍTULO 4 - ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo aborda a análise e discussão dos resultados obtidos através da 

pesquisa de campo, a começar pela caracterização da organização estudada e do 

perfil dos servidores técnicos administrativos, em seguida apresenta-se uma análise 

descritiva da percepção dos mesmos quanto à QVT da organização estudada e por 

fim, demonstra-se a aplicação da análise fatorial no modelo de mensuração da QVT 

proposto por Walton, identificando os fatores que impactam a QVT, comparando-os 

com os pontos identificados segundo a percepção dos servidores. 

Nesta etapa do estudo, foi adotada uma abordagem quantitativa por meio de 

análises estatísticas, a fim de se obter uma melhor visualização dos dados 

coletados. Inicialmente, os dados foram sistematizados de modo a ser possível seu 

tratamento. Os programas estatísticos utilizados para a análise dos dados foram o 

SPSS v.20 (Statistical Package for the Social Sciences) e o software R 3.0.1. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

 

As informações apresentadas a seguir são parte integrante do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, 

instituído no período de 2009 a 2012. 

 

4.1.1 Histórico de implantação e desenvolvimento da instituição 

 

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) foi criada pela Lei Estadual 1.366, 

de 02 de dezembro de 1955, e instalada sob o nome de Universidade da Paraíba 

como resultado da junção de algumas escolas superiores. 

Posteriormente, com a sua federalização, aprovada e promulgada pela Lei nº. 

3.835 de 13 de dezembro de 1960 foi transformada em Universidade Federal da 

Paraíba, incorporando as estruturas universitárias existentes nas cidades de João 

Pessoa e Campina Grande. 

A instituição passou pelo seu primeiro processo de expansão no decorrer da 

década de 1960, com a incorporação da Escola de Agronomia do Nordeste, 

localizada na cidade de Areia, e do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, sediado na 
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cidade de Bananeiras. Nessa ocasião, houve, também, um elevado crescimento da 

prestação de serviços à comunidade. 

A Universidade viveu a sua fase de crescimento mais expressivo nos anos 

1970. As atividades de ensino, pesquisa e extensão avançaram de modo muito 

significativo, o que lhe conferiu um importante papel no desenvolvimento regional. 

No início dos anos 1980, foram incorporados mais três campi em três cidades 

paraibanas. A concretização desse fato deu-se através da absorção dos recursos 

humanos e das instalações físicas da Faculdade de Direito, na cidade de Sousa; 

Escola de Veterinária e de Engenharia Florestal, na cidade de Patos, e Faculdade 

de Filosofia, na cidade de Cajazeiras. 

A partir de sua federalização, a UFPB desenvolveu uma crescente estrutura 

multicampi, distinguindo-se, nesse aspecto, das demais universidades federais do 

sistema de ensino superior do país que, em geral, têm suas atividades concentradas 

num só espaço urbano. Essa singularidade expressou-se por sua atuação em sete 

campi implantados nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Areia, 

Bananeiras, Patos, Sousa e Cajazeiras. 

As inter-relações, os fluxos de informações e as demandas infraestruturais 

que se estabeleceram ou que se fizeram necessárias à administração de um 

sistema multicampi, como o da UFPB, diferiram bastante do modelo tradicional de 

uma instituição centralizada em um só campus. Destacaram-se aí maiores requisitos 

de descentralização e a imposição de custos operacionais mais elevados. 

Com essa realidade integrada em um sistema multicampi, a Instituição 

requereu para o seu funcionamento uma estrutura administrativa complexa de 

grande porte o que, por sua vez, gerou custos operacionais específicos. Essa 

singularidade sempre deve ser considerada, quando se analisa a sua gestão 

orçamentário-financeira e acadêmico-administrativa. 

No início de 2002, a UFPB passou pelo desmembramento de quatro, dos 

seus sete campi. A Lei nº. 10.419 de 9 de abril de 2002 criou, por desmembramento 

da UFPB, a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), com sede em 

Campina Grande. A partir de então, a UFPB ficou composta legalmente pelos campi 

de João Pessoa (capital), Areia e Bananeiras, passando os demais campi (Campina 

Grande, Cajazeiras, Patos e Sousa) a serem incorporados pela UFCG. 

Dentro do Plano de Expansão das instituições públicas de ensino superior, 

denominado Expansão com Interiorização, do Governo Federal, a UFPB criou em 
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2005 mais um campus, no Litoral Norte do Estado, abrangendo os municípios de 

Mamanguape e Rio Tinto. 

Em 2011, a UFPB estava estruturada da seguinte forma: Campus I, na cidade 

de João Pessoa, compreendendo os seguintes Centros: Centro de Ciências Exatas 

e da Natureza (CCEN); Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA); 

Centro de Ciências Médicas (CCM); Centro de Ciências da Saúde (CCS); Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas (CCSA); Centro de Educação (CE); Centro de Tecnologia 

(CT); Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) e Centro de Tecnologia e Desenvolvimento 

Regional (CTDR); Campus II, na cidade de Areia, compreendendo o Centro de 

Ciências Agrárias (CCA); o Campus III, na cidade de Bananeiras, abrangendo o 

Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA) e o Campus IV, nas 

cidades de Mamanguape e Rio Tinto, com o Centro de Ciências Aplicadas e 

Educação (CCAE).  Dois novos centros foram criados em 2011 pelo Conselho 

Universitário (Consuni). São eles: o Centro de Informática e o Centro de Energias 

Alternativas Renováveis. 

Nos últimos cinco anos, com a adesão ao novo Plano de Reestruturação e 

Expansão das Universidades (REUNI), do Governo Federal, a UFPB conseguiu 

dobrar de tamanho e, hoje, já é a instituição de ensino superior do Norte e Nordeste 

do país a oferecer o maior número de vagas no seu processo seletivo. Em 2005, a 

UFPB oferecia cerca de 3.700 vagas por ano. Para 2012, são 8.020 vagas 

distribuídas pelo Processo Seletivo Seriado (PSS) e pelo ENEM/SISU. 

Desde sua criação e ao longo de toda sua história, a UFPB vem cumprindo 

papel fundamental na promoção do ensino, da pesquisa e da extensão. Na esfera da 

educação superior, a UFPB tem o reconhecimento social como resultado de sua 

histórica contribuição, tanto para o avanço científico e tecnológico regional, quanto 

para a formação de quadros profissionais de excelência para o Estado da Paraíba e 

para o restante do país, com destaque para a Região Nordeste. 

No ensino de graduação, de 2005 para 2011, o número de cursos aumentou 

de 50 para 104. O número de estudantes matriculados aumentou de 18.759 para 

29.629. No ensino de pós-graduação, o número de cursos de mestrado aumentou 

de 32 para 50 e os de doutorado de 470 para 1.290. 

A melhoria acadêmica da UFPB é incontestável. Nas avaliações do ensino 

superior, o MEC utiliza o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC), que 

vai de 1 a 5. A UFPB tem IGC igual a 4. Na pós-graduação, mais de 60% dos cursos 
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obtiveram conceitos do sistema MEC/CAPES acima da nota média. A pesquisa e a 

produção científica da UFPB são muito bem referidas nacional e internacionalmente. 

Na Extensão, a UFPB também é referência atuando em oito áreas temáticas: 

Comunicação, Cultura, Direitos Humanos, Educação, Meio Ambiente, Saúde, 

Tecnologia e Trabalho.  A instituição oferece o Programa de Bolsas de Extensão 

(PROBEX) para estudantes de graduação. As fontes de financiamento da extensão 

vêm de recursos da própria UFPB, de editais do Ministério da Educação (MEC), a 

exemplo do PROEXT, além de incentivos da Petrobrás e Banco do Nordeste. 

 

4.1.2 Missão e visão 

 

A UFPB, instituição pública de ensino superior vinculada ao Ministério da 

Educação, tem como objetivo promover o desenvolvimento socioeconômico da 

Paraíba, do Nordeste e do Brasil. Para tanto, propõe-se, na sua área de 

competência, a empreender ações visando especificamente aos seguintes 

resultados: formar profissionais nos níveis de ensino fundamental, médio, superior e 

de pós-graduação; realizar atividades de pesquisa e de extensão; pautar as suas 

atividades acadêmicas pela busca do progresso das ciências, letras e artes. 

Nesse sentido, a missão da UFPB está definida como se segue: 

“Integrada à sociedade, promover o progresso científico, tecnológico, cultural 

e socioeconômico local, regional e nacional, através das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, atrelado ao desenvolvimento sustentável e ampliando o 

exercício da cidadania.” 

A Visão da UFPB representa um estado futuro desejável e um eixo norteador 

para o alcance de sua missão institucional. E encontra-se delimitada da seguinte 

forma: 

“Uma universidade líder no processo de desenvolvimento tecnológico, 

científico, cultural e socioeconômico no âmbito local, e referência regional e nacional 

com relevante inserção internacional, caracterizada por avançadas formas de gestão 

e organização acadêmico-administrativas.” 
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4.1.3 A estratégia e a governança 

 

Com o estabelecimento da missão e da visão institucional é importante 

apresentar a formalização da estratégia e da governança que a instituição utilizará 

para realizar as transformações estruturais, organizacionais e gerenciais no sentido 

de promover a sustentabilidade do seu atual ciclo de expansão. 

Nesse sentido, a estratégia da UFPB para atingir sua visão e firmar a missão 

como componente essencial, passa pela definição de três objetivos estratégicos do 

PDI: 

 Fortalecer o desempenho acadêmico e administrativo, através do Programa de 

Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI); 

 Consolidar e Expandir a posição da UFPB entre as IES líderes na Região 

Nordeste, no ensino, pesquisa e extensão; 

 Promover, de forma integrada às demais instituições, o desenvolvimento do 

estado da Paraíba. 

Esses objetivos indicam o sentido e o alcance deste PDI, quais sejam: 

consolidar o processo de transformação estrutural e organizacional, em cursos, para 

ampliar o efetivo impacto da instituição no cumprimento de sua missão. Operam 

esses objetivos também como elementos tácitos de coordenação das políticas e das 

expectativas dos gestores e da comunidade universitária, na medida em que 

identificam claramente a razão de ser dos programas, projetos e ações em 

desenvolvimento. 

O primeiro objetivo estratégico corresponde aos compromissos acadêmicos 

previstos no Projeto REUNI. 

O segundo objetivo estratégico reflete a vocação histórica da UFPB, no 

âmbito dos Sistemas Nacional, Regional e Local de Ciência, Tecnologia e Inovação, 

pelos quais a instituição sempre desempenhou um papel de liderança acadêmica em 

suas diversas áreas de conhecimento. Essa consciência de sua grandeza, e da 

responsabilidade ética que esta implica junto à sociedade brasileira e paraibana, 

torna obrigatória a permanente perspectiva de manter a UFPB como referência 

regional e nacional, com o conjunto de suas áreas acadêmicas na fronteira do 

conhecimento e buscando liderar os avanços científico-tecnológico-inovativos em 

vários segmentos. 
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O último dos objetivos estratégicos é um compromisso público do atual 

reitorado, que reflete valores e determinação de raízes profundas na consciência do 

conjunto da comunidade universitária da UFPB, na busca da promoção do 

Desenvolvimento da Sociedade Paraibana, de forma ampla, equitativa e socialmente 

justa. Para tal, objetiva-se transformar a maior instituição do Sistema de Inovação no 

estado da Paraíba, a UFPB, em um novo e destacado instrumento de promoção das 

transformações estruturais necessárias aos sistemas produtivos e inovativos locais, 

às atividades culturais, à evolução da organização social e política do estado da 

Paraíba. 

Com engenhosidade, a UFPB desenha inovações institucionais capazes de 

desempenhar de forma plena e efetiva os desafios propostos, o que, para este 

último objetivo, se materializará na implantação do Instituto de Desenvolvimento do 

estado da Paraíba (IDEP), o qual aglutinará e catalisará os múltiplos esforços para a 

promoção do desenvolvimento estadual já presentes no conjunto da comunidade 

universitária, bem como canalizará as parcerias interinstitucionais necessárias ao 

desafio proposto. 

 

4.1.4 Áreas de atuação acadêmica da UFPB 

 

Para concretizar sua missão, objetivos e metas, a UFPB desenvolve 

atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, de forma a contribuir com o 

desenvolvimento da sociedade, através das seguintes áreas de conhecimento: 

 Ciências Exatas e da Natureza 

 Ciências Biológicas 

 Engenharias 

 Ciências Médicas e da Saúde 

 Ciências Agrárias 

 Ciências Sociais Aplicadas 

 Ciências Humanas 

 Linguística, Letras e Artes 
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4.1.5 Corpo técnico-administrativo 

 

4.1.5.1 Os critérios de seleção e contratação 

 

A seleção de servidores técnico-administrativos ocorre através de concurso 

público, obedecendo as regras definidas pelo Decreto Nº. 6.944/2009. Os 

procedimentos destes concursos são operados pela Comissão Permanente do 

Concurso Vestibular – COPERVE. As vagas de reposição, em decorrência de 

aposentadoria, óbito ou exoneração, são autorizadas pelo Ministério do 

Planejamento e do Ministério da Educação. 

Contudo, as ações de admissão de pessoal técnico-administrativo estão, 

atualmente, restritas às novas contratações do Projeto REUNI, que devem ser 

autorizadas pelo órgão central do Sistema de Pessoal Civil (SIPEC) da 

Administração Pública Federal. 

 

4.1.5.2 Políticas de qualificação, plano de carreira e regime de trabalho 

 

O Plano de Carreira dos Cargos dos Servidores Técnico Administrativos em 

Educação (PCCTAE) foi instituído pela Lei 11.091, de 12 de janeiro de 2005, 

reorganizando os cargos em cinco níveis de classificação de acordo com a 

escolaridade, a responsabilidade, os conhecimentos, as habilidades específicas, a 

formação especializada, a experiência, o risco e os esforços físicos e mentais. 

Nessa perspectiva, as ações de capacitação e desenvolvimento dos 

servidores estão intrinsecamente ligadas ao PCCTAE e consequentemente, à 

reorganização proporcionada pela Lei 11.091/2005 que atrela o desenvolvimento da 

carreira dos servidores à capacitação, à qualificação e à avaliação de desempenho. 

Além disso, as ações de qualificação e capacitação visam compatibilizar o progresso 

do servidor na carreira e os interesses institucionais. Para tanto serão realizadas 

pesquisas nos centros e na administração central para apreender as necessidades 

pessoais e funcionais dos respectivos servidores. Também será estimulada a 

utilização de escolas virtuais como ferramenta de capacitação à distância. 

Os afastamentos de servidores para participação nos cursos de capacitação 

oferecidos pela Superintendência de Recursos Humanos e para qualificação estão 
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condicionados às autorizações das chefias imediatas, observando as normas da 

Resolução CONSEPE nº 69/97. 

 

4.1.5.3 Atribuições 

 

Assistente em Administração - Dar suporte administrativo e técnico nas 

áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender usuários, 

fornecendo e recebendo informações; tratar de documentos variados, cumprindo 

todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e 

planilhas; executar serviços de escritório. Assessorar nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão da instituição. 

Técnico em Contabilidade - Identificar documentos e informações, atender à 

fiscalização; executar a contabilidade geral, operacionalizar a contabilidade de 

custos e efetuar contabilidade gerencial; realizar controle patrimonial. Assessorar 

nas atividades de ensino, pesquisa e extensão da instituição. 

Técnico de Laboratório/área - Executar trabalhos técnicos de laboratório 

relacionados com a área de atuação, realizando ou orientando coleta, análise e 

registros de material e substâncias através de métodos específicos. Assessorar nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão da instituição. 

Bibliotecário – Documentalista - Disponibilizar informação; gerenciar 

unidades como bibliotecas, centros de documentação, centros de informação e 

correlatos, além de redes e sistemas de informação; tratar tecnicamente e 

desenvolver recursos informacionais; disseminar informação com o objetivo de 

facilitar a geração do conhecimento e o acesso a ele; desenvolver estudos e 

pesquisas; promover difusão cultural; desenvolver ações educativas. Assessorar nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Executar outras tarefas de mesma 

natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

Secretário Executivo - Assessorar as chefias imediatas. Gerenciar 

informações na execução de tarefas administrativas e em reuniões; organizar 

agendas e correspondências; coordenar equipes de trabalho; elaborar, redigir e 

digitar documentos, inclusive em idioma estrangeiro; atender usuários, organizar 

eventos e viagens e prestar serviços em idioma estrangeiro. Assessorar nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Executar outras tarefas de mesma 

natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
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Técnico em Secretariado – Elaborar, redigir e digitar documentos; organizar 

agendas, correspondências e arquivos; atender ao público; auxiliar a chefia imediata 

em reuniões e na execução das tarefas específicas. Assessorar nas atividades de 

ensino, de pesquisa e de extensão. Executar outras tarefas de mesma natureza e 

nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

 

4.1.6 Organização administrativa 

 

4.1.6.1 Estrutura organizacional com as instâncias de decisão 

 

O funcionamento da UFPB é norteado pelo seu Estatuto, aprovado pela 

Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (Parecer Nº. 

112/2002) e pelo Ministério da Educação (Portaria Nº. 3.198 de 21.11.2002, 

publicada no D.O.U. de 22.11.2002, retificada no D.O.U. de 12.12.2002) e pelo seu 

Regimento, que disciplina as atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão, 

assegurando as competências e responsabilidade dos processos, em conformidade 

com a legislação vigente e com a seguinte estrutura: 

 

 Assembleia Universitária;  

 

 Órgãos de administração superior: 

- Conselho Universitário – CONSUNI; 

- Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE; 

- Conselho Curador; 

- Conselho Social Consultivo; 

- Reitoria; 

 Órgãos de administração setorial; 

- Deliberativos: Conselho de Centro, Conselho Departamental, Colegiado de 

Curso; 

- Executivos: Diretoria, Chefias Departamentais, Coordenações de Curso; 

 

 Órgãos suplementares: 

- Prefeitura Universitária 

- Biblioteca Central; 
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- Núcleo de Tecnologia da Informação; 

- Editora Universitária; 

- Hospital Universitário; 

- Laboratório de Tecnologia Farmacêutica; 

- Núcleos de Pesquisa e Extensão, criados por resoluções do CONSEPE: 

NDIHR, NAC, NUDOC, NUPPO, NTU, NIESN, NESC, NUPPA, NEPREMAR, 

NIPAN, NEUD, NIETI, NUMETROP, NEPHF, NETEB. 

 

O Estatuto da UFPB, além de conter as atribuições dos colegiados, assegura 

a participação de todos os segmentos da comunidade universitária de forma 

democrática e representativa. 

O entendimento da gestão como um processo de planejar, executar, avaliar e 

propor ações corretivas e preventivas para a melhoria da Instituição é fundamental 

para a sua consolidação. A configuração do poder (ascendente) na universidade 

traz, em certas ocasiões, dificuldades para realização das atividades, previamente 

estabelecidas e, sendo assim, os objetivos da instituição podem ficar comprometidos 

diante dos conflitos de interesse dos segmentos que a compõem. 

A UFPB possui uma estrutura hierárquica e funcional, descrita no seu 

Estatuto e Regimento, os quais regulam todas as atividades desenvolvidas pelos 

seus setores. Há, também, uma estrutura hierárquica, expressa no organograma 

institucional apresentado na Figura 05 a seguir. 

Nele já foram incluídas as alterações previstas até 2012: a) retirada da PRAC 

das atribuições relativas à assistência estudantil, direcionadas para uma nova Pró-

Reitoria: a PRAPE (Pró-Reitoria de Assistência e Promoção ao Estudante); e b) 

transformação da SRH em Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP).
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Figura 5 - Organograma UFPB 

 
Fonte: Plano de desenvolvimento institucional (PDI) 2009-2012 
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4.1.6.2 Órgãos colegiados: competências e composição 

 

Os órgãos colegiados funcionam permitindo a participação e a democracia 

interna, com critérios de composição. A participação dos membros da comunidade 

universitária e dos representantes da sociedade civil é regulamentada pelas normas 

anteriormente descritas. A UFPB dispõe de um conjunto de resoluções e portarias 

que orientam e ajudam os gestores a tomar decisões, podendo também ser 

acessadas pela comunidade universitárias para consultas e encaminhamento de 

suas solicitações. 

Em se tratando de solicitação de direitos assegurados pela legalidade, cabe 

ao interessado requerê-los. Em se tratando de pontos conflitantes de interesse 

institucional e do requerente, cabe a este, com base nas resoluções internas da 

instituição, ou lei que assegure tal benefício, recorrer ao Conselho. 

O Conselho Universitário, órgão deliberativo superior em matéria de política 

geral da Universidade, compõe-se: 

I – do Reitor, como Presidente; 

II – do Vice-Reitor, como Vice-Presidente; 

III - do Pró-Reitor de Administração; 

IV - do Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento; 

V - dos Diretores de Centros; 

VI - de um representante do pessoal docente de cada Centro; 

VII - da representação do pessoal discente; 

VIII - da representação do pessoal técnico-administrativo; 

IX - de um representante da comunidade. 

 

O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), órgão 

deliberativo superior da Universidade em matéria de natureza acadêmica, compõe-

se: 

I - do Reitor, como Presidente; 

II - do Vice-Reitor, como Vice-Presidente; 

III - do Pró-Reitor de Graduação; 

IV - do Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa; 

V - do Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; 

VI - de dois representantes do pessoal docente de cada Centro dos campi I, II e III; 
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VII - de um representante da comunidade; 

VIII - da representação do pessoal discente; 

IX - da representação do pessoal técnico-administrativo. 

 

O Conselho Curador, órgão fiscal e deliberativo em assuntos econômicos e 

financeiros da Universidade, compõe-se dos seguintes membros: 

I - três professores da Universidade, representantes do Conselho Universitário; 

II - três professores da Universidade, representantes do Conselho Superior de 

Ensino, Pesquisa e Extensão; 

III - um representante do pessoal discente, indicado na forma do Regimento Geral; 

IV - um representante da comunidade, escolhido pelo Conselho Social Consultivo. 

 

O Conselho Social Consultivo compõe-se dos seguintes membros: 

I - do Reitor, como membro nato e seu Presidente; 

II - do Vice-Reitor, como membro nato e seu Vice-Presidente; 

III - de um representante do Conselho Universitário e seu respectivo suplente 

escolhido pelos seus pares; 

IV - de um representante e respectivo suplente, de entidades de caráter científico 

com base estadual, ou nacional e regional, com representação na Paraíba; 

V - de um representante e respectivo suplente, de entidades fiscalizadoras do 

exercício profissional de nível superior, cujos cursos de graduação sejam mantidos 

pela Universidade em caráter permanente, que tenham base nacional e 

representação na Paraíba; 

VI - de um representante e respectivo suplente, vinculado à Secretaria de Estado da 

área de Educação, Cultura, Planejamento ou Ciência e Tecnologia; 

VII - de um representante, e respectivo suplente, da Assembleia Legislativa da 

Paraíba, preferencialmente integrante das Comissões Temáticas Permanentes que 

tenham como objeto assunto de Educação, Cultura ou Ciência e Tecnologia; 

VIII - de um representante e respectivo suplente do Poder Judiciário; 

IX - de um representante e respectivo suplente, de entidades de caráter comunitário 

com base estadual ou nacional com representação na Paraíba, para este fim, 

credenciadas junto à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários; 

X - de um representante, e respectivo suplente, de centrais sindicais nacionais com 

representação na Paraíba; 
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XI - de um representante, e respectivo suplente, de entidades com base estadual 

que congregam as áreas empresariais de maior relevância econômica na Paraíba; 

XII - de um representante e respectivo suplente dos órgãos classistas dos 

trabalhadores dos meios de comunicação; 

 

4.1.6.3 Órgãos de apoio às atividades acadêmicas 

 

 Pró-Reitoria de Graduação 

A Pró-Reitoria de Graduação é o órgão auxiliar de direção superior incumbido 

de planejar, coordenar e controlar todas as atividades de ensino nos cursos de 

graduação. 

 

 Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa é o órgão auxiliar de direção 

superior incumbido de planejar, coordenar e controlar todas as atividades de pós-

graduação, pesquisa e capacitação de docentes mantidas pela Universidade. 

 

 Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários 

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários - PRAC é o órgão 

auxiliar de direção superior cujo titular exerce suas funções por delegação do reitor. 

Dentro de suas atribuições, cabe à PRAC supervisionar as atividades da Fundação 

José Américo, órgão ao qual, em função de sua implantação em face de convênio 

firmado com a UFPB, compete executar as diretrizes fixadas para a área. Cabe 

ainda à PRAC, supervisionar as atividades dos núcleos de Extensão, cuja 

subordinação lhes tenha sido delegada por ato do Reitor. 

 

 Pró-Reitoria Administrativa 

A Pró-Reitoria Administrativa é o órgão auxiliar de direção superior incumbido 

de funções específicas e delegada pelo Reitor nas áreas de administração contábil e 

financeira, material, patrimônio e atividades auxiliares. As atividades administrativas 

poderão ser descentralizadas nos diferentes níveis, desde que a medida contribua 

para melhor atendimento dos seus objetivos. A descentralização não impede que a 

Pró-Reitoria Administrativa e órgão da administração superior exerçam a supervisão, 
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coordenação e controle, não só contábeis, como o do cumprimento da legislação 

vigente. 

 

 Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 

Compete à Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento – PROPLAN 

coordenar as atividades de planejamento global e setorial da Universidade, 

compreendendo: 

- O planejamento orçamentário; 

- A modernização administrativa; 

- O planejamento acadêmico; 

- O controle e avaliação de plano, programa e projetos; 

- A sistematização das informações administrativas. 

 

 Secretaria de Integração Universidade-Setor Produtivo – SIUSP 

Compete à Secretaria de Integração Universidade - Setor Produtivo – SIUSP 

a promoção de uma efetiva, contínua e eficaz interação entre esta Universidade e 

os setores produtivos estadual, regional e nacional, mas principalmente com o 

estado da Paraíba. 

Feitas as considerações do ambiente institucional, no qual os técnicos 

administrativos estão inseridos, o próximo tópico se constitui da análise das 

informações obtidas a partir da pesquisa de campo, iniciando-se com a 

caracterização do perfil dos servidores objeto de estudo. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DOS SERVIDORES TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

A pesquisa foi realizada com 194 servidores técnicos administrativos da 

UFPB-Campus I, dos quais 90 (46,39%) foram do sexo masculino e 104 (53,61%) do 

sexo feminino. Esses percentuais demonstram uma tendência já observada em 

pesquisa anterior realizada pelo IBGE (2012), evidenciando uma maior participação 

das mulheres no setor público, de acordo com o gráfico 01. 
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Gráfico 1 - Distribuição da população ocupada, por grupamentos de atividade, 
segundo o sexo (%) 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Mensal de 
Emprego 2003-2011. 

 

Das mulheres ocupadas no mercado de trabalho em 2011, 22,6% estavam no 

setor público, enquanto entre os homens, esse percentual era de 10,5%. Analisando 

a distribuição da população ocupada, exclusivamente no setor público, ela era 

composta por 55,3% de mulheres e 44,7% de homens. 

No ano de 2003 ainda havia a predominância dos homens no setor público, 

porém no decorrer dos anos essa realidade se inverteu, conforme apresentado no 

Gráfico 02. 

 

Gráfico 2 - Distribuição da população ocupada no setor público, por sexo (%) 
– 2003 e 2011 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa 
Mensal de Emprego 2003-2011. 
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Mesmo com a predominância das mulheres no setor público, os desafios 

ainda são muito grandes e a desigualdade ainda permanece devido às dificuldades 

impostas pelo mercado de trabalho, marcado por uma cultura machista, a 

discriminação, exploração e desvalorização de seu trabalho. 

Contudo, as mulheres trazem um equilíbrio às organizações, desde o clima 

organizacional até sua capacidade criativa e facilidade para o diálogo, negociação e 

solução de conflitos. 

De uma maneira geral, as virtudes características das mulheres vêm sendo 

cada vez mais reconhecidas e procuradas em todos os tipos de organização, além 

da capacidade de assumir vários papéis simultaneamente. 

 Quanto à faixa etária dos entrevistados verificou-se que 101 (52,06%) 

apresentam idade superior a 50 anos, 48 (24,74%) apresentam idade entre 41 e 50 

anos, e por fim, 45 (23,20%) entrevistados apresentam idade no intervalo de 21 a 40 

anos. O Gráfico 03 apresenta essas informações. 

 

Gráfico 3 - Faixa etária 

 

Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

Verifica-se também um alto grau de escolaridade dos pesquisados, 

evidenciado pelo número de pós-graduados 86 (44,33%) e com graduação completa 

/ incompleta 60 (30,93%), de acordo com o Gráfico 04. 
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Gráfico 4 - Escolaridade 

 

Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

A importância do aprendizado não se limita somente à questão do nível de 

escolaridade, este é apenas um requisito para que as pessoas possam desenvolver 

outras formas de conhecimento. 

Diante do exposto, vale salientar a grandeza da gestão do conhecimento que 

veio reforçar a ideia de que o conhecimento é o grande diferencial nas organizações 

atualmente, por isso se devem incrementar meios que possam explorar e 

desenvolver o conhecimento de todos os colaboradores em prol do crescimento de 

ambas as partes – Empresa e Colaboradores (DINIZ, 2010, p.94). 
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Gráfico 5 - Tempo de trabalho 

 

Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

Por fim, o tempo de trabalho observado é superior a 20 anos para a maioria 

dos entrevistados, 118 (60,82%), e de maneira oposta 53 servidores (27,32%) 

possuem tempo de trabalho inferior a 5 anos. 

A síntese do perfil dos entrevistados pode ser vista na tabela 06 abaixo. 

 
Tabela 3 - Síntese do perfil do entrevistado 

SEXO FAIXA ETÁRIA 

Masculino Feminino de 21 a 30 anos 
de 31 a 40 

anos 
de 41 a 50 

anos 
acima de 50 

anos 

90 104 23 22 48 101 

46,39% 53,61% 11,86% 11,34% 24,74% 52,06% 

100,00% 100,00% 

ESCOLARIDADE 

Alfabetizado 
Ens. 

Fundamental 
Ens. Médio 

Sup. 
Incompleto 

Sup. Completo Pós-graduado 

1 10 37 26 34 86 

0,52% 5,15% 19,07% 13,40% 17,53% 44,33% 

100,00% 

TEMPO DE TRABALHO 

até 1 Ano de 2 a 5 anos de 6 a 10 anos 
de 11 a 15 

anos 
de 16 a 20 

anos 
acima de 20 

anos 

9 44 8 3 12 118 

4,64% 22,68% 4,12% 1,55% 6,19% 60,82% 

100,00% 
Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 
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De modo geral, o perfil dos servidores pode ser definido, de acordo com os 

resultados obtidos, como sendo formado, em sua maioria, por pessoas maduras 

(acima de 50 anos), com alto grau de escolaridade (graduados e pós-graduados) e 

quanto ao tempo de serviços, a grande maioria possui mais de 20 anos de 

experiência na instituição, contrastando com uma parcela menor que se encontra 

distribuída no intervalo de 1 a 5 anos de experiência, provavelmente contratados 

após concurso público recente. 

 

4.3 ANÁLISE DESCRITIVA DA PERCEPÇÃO DOS TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS QUANTO À QVT 

 

Os resultados obtidos estão distribuídos de acordo com a proposta do modelo 

de Walton (1975), onde foram elaboradas 27 questões referentes às oito dimensões 

contempladas no modelo. A partir dessa análise descritiva das respostas, pode-se 

identificar a percepção dos servidores quanto à QVT na organização em estudo, 

permitindo, desta maneira, verificar as variáveis identificadas que afetam 

efetivamente a QVT, comparando-as com as variáveis extraídas pelo método da 

Análise Fatorial. 

 

Gráfico 6 - Você recebe remuneração justa ao seu trabalho 

 
Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 
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No que diz respeito à remuneração, 54,64% dos servidores consideram justa 

a remuneração recebida em relação ao trabalho exercido, ou seja, o salário recebido 

pelo trabalhador é justo se comparado com as tarefas que desenvolve, com o grau 

de esforço, habilidades e responsabilidades que o cargo exige. 

 

Gráfico 7 - Você recebe remuneração similar a trabalhadores de outros setores que 
executam tarefas semelhantes as suas 

 
Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

Na comparação da remuneração recebida com a de trabalhadores de outros 

setores, que executam tarefas semelhantes, a maioria (51,55%) dos servidores 

discorda. Essa afirmação é referente há trabalhadores de outros setores, mas 

integrantes da mesma organização. Essa diferença de remuneração pode ser 

explicada pelo plano de carreira, onde há uma ascensão de nível. 

 

Gráfico 8 - Um trabalhador de outra organização, que exerce tarefa semelhante a 
sua, possui mesma remuneração 

 
Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 
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Quanto à comparação da remuneração recebida com a de trabalhadores de 

outras organizações, que executam tarefas semelhantes, a maioria (66,49%) dos 

servidores discorda, considerando que no setor público, outros órgãos com 

servidores que executam funções semelhantes apresentam piso salarial superior ao 

da organização em estudo. Outro ponto que merece destaque é o elevado 

percentual de indiferentes (20,62%), sugerindo um desconhecimento dessa 

realidade em outras organizações, ou um receio de expor opinião a cerca desse 

assunto por medo de algum tipo de repreensão ou coação. 

 

Gráfico 9 - Sua carga horária de trabalho provoca fadiga e estresse 

 
Fonte: Resultado da pesquisa ( 2013). 

 

No que diz respeito à carga horária de trabalho como fonte de fadiga e 

estresse, a grande maioria (70,62%) dos entrevistados discorda desta afirmação, ou 

seja, sugerindo que a carga horária de trabalho obedece à legislação vigente e não 

causa fadiga, estresse e esgotamento físico e mental aos trabalhadores. 
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Gráfico 10 - Seu trabalho é repetitivo e monótono 

 
Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

A afirmação referente à repetição e monotonia do trabalho apresentou 

58,76% de discordância, segundo a opinião dos servidores, demonstrando que boa 

parte deles não executa tarefas repetitivas e monótonas, reduzindo a incidência de 

doenças associadas ao trabalho, como exemplo a LER/DORT. 

 

Gráfico 11 - A organização respeita as normas de segurança, prevenindo 
acidentes e zelando pelo seu bem-estar físico e mental 

 
Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

No que diz respeito às normas de segurança, prevenção de acidentes e bem-

estar físico e mental, 56,19% dos servidores discordaram, apontando essa questão 

como um ponto negligenciado pela organização. 
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Gráfico 12 - Fatores como a limpeza e a organização existentes em seu 
ambiente de trabalho permitem que você realize suas tarefas 
com mais aconchego e praticidade (facilidade) 

 
Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

A maioria (58,76%) dos servidores concordou que fatores como a limpeza e a 

organização existentes no ambiente de trabalho permitem a realização das tarefas 

com mais aconchego e praticidade. 

 
Gráfico 13 - As condições ambientais existentes no seu trabalho como a iluminação, 

ruídos, a temperatura, entre outros aspectos são favoráveis ao seu 
desempenho e bem-estar no trabalho 

 
Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

Quanto às condições ambientais (iluminação, ruídos, temperatura e etc.) 

existentes no trabalho, 55,67% dos servidores concordam que tais condições são 

favoráveis ao seu desempenho e bem-estar no trabalho. 

 
  

DT D I C CT

Série1 16 34 30 94 20

Série2 8,25% 17,53% 15,46% 48,45% 10,31%

16 

34 30 

94 

20 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Q
u

an
ti

d
ad

e
 

DT D I C CT

Série1 13 52 21 86 22

Série2 6,70% 26,80% 10,82% 44,33% 11,34%

13 

52 

21 

86 

22 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Q
u

an
ti

d
ad

e
 



99 

 

Gráfico 14 - Você sente-se realizado pela atividade que exerce 

 
Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

A grande maioria (73,71%) dos servidores sente-se realizada com a atividade 

que exerce, indicando um bom nível de satisfação profissional. 

 
Gráfico 15 - Você executa seu trabalho com satisfação 

 
Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

De acordo com o gráfico 15, 87,63% dos entrevistados concordam que 

executam seu trabalho com satisfação.  
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Gráfico 16- As atividades realizadas por você exigem habilidades e 
conhecimentos diversos 

 
Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

De acordo com o Gráfico 16, 90,72% dos servidores concordam que as 

atividades realizadas por eles exigem habilidades e conhecimentos diversos, 

tornando o trabalho mais desafiador e consequentemente menos monótono. 

 

Gráfico 17 - Você possui autonomia para resolver problemas relacionados à 
sua atividade 

 
Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

Quanto à autonomia para resolução de problemas e tomada de decisões 

relacionadas às atividades, 63,92% dos servidores afirmaram que possuem algum 

tipo de autonomia durante sua rotina de trabalho. 
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Gráfico 18 - A organização permite a oportunidade de ascensão profissional 

 
Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

De acordo com o Gráfico 18, 62,89% dos entrevistados concordam que a 

organização permite a oportunidade de ascensão profissional através de políticas de 

recursos humanos como: o aprimoramento e capacitação profissional, o plano de 

cargos e carreira, dentre outros. 

 
Gráfico 19 - A organização possibilita a oportunidade de aquisição e 

aprimoramento de conhecimentos 

 
Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

Conforme apresentado no Gráfico 19, a maioria (75,77%) da amostra 

pesquisada concorda com a afirmação que a organização proporciona e incentiva o 

desenvolvimento de capacidades por meio de políticas de recursos humanos. 
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Gráfico 20 - Você se sente seguro com relação à manutenção de seu emprego 

 
Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

A maioria (87,63%) dos servidores, de acordo com o gráfico 20, concorda 

com a afirmação concernente a segurança em relação à manutenção do emprego, 

pois se tratando de uma instituição pública há, salvo alguns casos, a garantia da 

estabilidade no emprego. 

 
Gráfico 21 - Você possui um bom relacionamento interpessoal 

 
Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

Conforme exposto no Gráfico 21, 95,36% dos entrevistados afirmam que 

possuem um bom relacionamento interpessoal com os colegas de trabalho. 
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Gráfico 22 - Você demonstra um espírito de equipe junto a seus colegas 
de trabalho 

 
Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

Boa parte dos servidores (95,36%) afirma demonstrar um espírito de equipe 

junto a seus colegas de trabalho, conforme exposto no Gráfico 22 acima. 

 

Gráfico 23 - Você possui abertura para dar sugestões e manifestar suas ideias aos 
seus superiores hierárquicos 

 
Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

De acordo com o Gráfico 23 acima, 148 servidores (76,29%) afirmam possuir 

abertura para dar sugestões e manifestar suas ideias aos seus superiores 
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hierárquicos, indicando uma boa integração e participação nas tomadas de decisões 

referentes às suas rotinas de trabalho. 

 

Gráfico 24 - A organização observa e cumpre todos os direitos dos trabalhadores, 
previstos por lei 

 
Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

Para 56,70% dos servidores entrevistados, a organização observa e cumpre 

todos os direitos dos trabalhadores, previstos por lei. Mas em contrapartida 23,71% 

discordam desta afirmação. Outro ponto que merece destaque é o elevado 

percentual de indiferentes (19,59%), sugerindo um desconhecimento das leis 

trabalhistas impostas à organização, ou um receio de expor opinião a cerca desse 

assunto por medo de algum tipo de repreensão ou coação. 

 

Gráfico 25 - Você conhece e obedece as normas estabelecidas pela organização 

 
Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 
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De acordo com o Gráfico 25 acima, 168 servidores (86,60%) afirmam 

conhecer e obedecer às normas estabelecidas pela organização. 

 

Gráfico 26 - Você considera que a organização se preocupa com a sua qualidade 
de vida no seu trabalho, pois ela procura fazer de tudo para que você 
se sinta motivado e tenha um bom desempenho  

 
Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

Para 53,61% dos servidores entrevistados a organização não se preocupa 

com a sua qualidade de vida no seu trabalho, não promovendo medidas para que os 

mesmos se sintam motivados e tenham um bom desempenho. Mas em contrapartida 

25,26% concordam com esta afirmação. Outro ponto que merece destaque é o 

elevado percentual de indiferentes (21,13%), sugerindo um desconhecimento a 

cerca de medidas de melhoria da qualidade de vida adotadas pela organização, ou 

um receio de expor opinião a cerca desse tema por medo de algum tipo de 

repreensão ou coação. 
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Gráfico 27 - A organização utiliza a ginástica laboral e a pausa ativa durante sua 
rotina de trabalho 

 
Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

Conforme apresentado no Gráfico 27 acima, 81,96% dos servidores afirmam 

que a organização não utiliza a ginástica laboral nem a pausa ativa durante sua 

rotina de trabalho. 

Este ponto indica a ausência de medidas tomadas, pela organização, com o 

objetivo de melhorar a saúde e evitar lesões dos servidores por esforço repetitivo e 

outras doenças ocupacionais. 

 

Gráfico 28 - O seu trabalho interfere na sua vida pessoal 

 
Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 
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De acordo com o Gráfico 28, 56,70% da amostra discordam da afirmação de 

que o trabalho interfere na vida pessoal dos entrevistados. Em contraposição 

31,44% afirmam que o trabalho, de alguma forma, interfere em suas vidas pessoais. 

Portanto, a adoção, pela organização, de políticas que envolvam jornadas 

flexíveis de trabalho permitirá que os servidores passem mais tempo com a família, 

gerando um bem-estar e satisfação. 

 
Gráfico 29 - Você realiza medidas visando melhorar sua qualidade de vida 

 
Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

A maioria (86,60%) dos servidores, de acordo com o Gráfico 29, afirma que 

realiza medidas visando melhorar sua qualidade de vida, para isso são necessárias 

algumas práticas como uma boa alimentação, prática regular de exercícios físicos, 

evitar o máximo possível o estresse do dia a dia, ter sempre uma boa noite de sono, 

entre outras práticas. 

 
Gráfico 30 - Você possui uma visão positiva a respeito da imagem da organização 

 
Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 
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Tudo começa na imagem da empresa, que deve ser positiva. Ninguém quer 

trabalhar em um lugar com má fama ou que trata mal os funcionários. Conforme 

exposto no Gráfico 30, 73,20% dos servidores entrevistados afirmam possuir uma 

visão positiva a respeito da imagem da organização, isto é essencial, pois faz com 

que a pessoa se sinta bem na organização e realmente integrada. 

 

Gráfico 31 - A organização proporciona lazer e entretenimento, como encontros 
informais em área de lazer, incentivos ao esporte, comemorações 
envolvendo toda a família, etc 

 
Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

Para 70,10% dos servidores a organização não proporciona lazer e 

entretenimento, como encontros informais em área de lazer, incentivos ao esporte, 

comemorações envolvendo toda a família e etc., este percentual se mostrou 

bastante expressivo se comparado com o total que responderam concordar com 

essa afirmação, apenas 11,86%. 
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Gráfico 32 - A organização se preocupa com a sua responsabilidade social, 
principalmente com o desenvolvimento da comunidade onde está 
localizada 

 
Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

Para 49,48% dos servidores entrevistados a organização não se preocupa 

com a sua responsabilidade social, tão pouco com o desenvolvimento da 

comunidade onde está localizada. Mas em contrapartida 28,87% concordam com 

esta afirmação. 

Outro ponto que merece destaque é o elevado percentual de indiferentes 

(21,65%), sugerindo um desconhecimento a cerca de medidas de responsabilidade 

social, adotadas pela organização, ou um receio de expor opinião a cerca desse 

tema por medo de algum tipo de repreensão ou coação. 

As Tabelas 04 e 05, apresentadas a seguir, demonstram os pontos negativos 

e positivos da Qualidade de Vida no Trabalho, identificados segundo a percepção 

dos servidores técnicos administrativos da UFPB. 
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Tabela 4 - Pontos negativos da QVT identificados, segundo a percepção dos servidores técnicos 
administrativos da UFPB. - (*) Discordância 

Variável % 

V2 
Você recebe remuneração similar aos trabalhadores de outros setores que 
executam tarefas semelhantes as suas. 

51,55* 

V3 
Um trabalhador de outra organização, que exerce tarefa semelhante a sua, 
possui mesma remuneração. 

66,49* 

V6 
A organização respeita as normas de segurança, prevenindo acidentes e 
zelando pelo seu bem-estar físico e mental. 

56,19* 

V21 
Você considera que a organização se preocupa com a sua qualidade de vida 
no seu trabalho, pois ela procura fazer de tudo para que você se sinta 
motivado e tenha um bom desempenho. 

53,61* 

V22 
A organização utiliza a ginástica laboral e a pausa ativa durante sua rotina de 
trabalho. 

81,96* 

V26 
A organização proporciona lazer e entretenimento, como encontros informais 
em área de lazer, incentivos ao esporte, comemorações envolvendo toda a 
família, etc. 

70,10* 

V27 
A organização se preocupa com a sua responsabilidade social, principalmente 
com o desenvolvimento da comunidade onde está localizada. 

49,48* 

Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

Tabela 5 - Pontos positivos da QVT identificados, segundo a percepção dos servidores técnicos 
administrativos da UFPB. - (*) Discordância 

Variável % 

V1 Você recebe remuneração justa ao seu trabalho. 54,64 
V4 Sua carga horária de trabalho provoca fadiga e estresse. 70,62* 
V5 Seu trabalho é repetitivo e monótono. 58,76* 

V7 
Fatores como a limpeza e a organização existentes em seu ambiente de 
trabalho permitem que você realize suas tarefas com mais aconchego e 
praticidade. 

58,76 

V8 
As condições ambientais existentes no seu trabalho como a iluminação, 
ruídos, a temperatura, entre outros aspectos são favoráveis ao seu 
desempenho e bem-estar no trabalho. 

55,67 

V9 Você sente-se realizado pela atividade que exerce. 73,71 
V10 Você executa seu trabalho com satisfação. 87,63 

V11 
As atividades realizadas por você exigem habilidades e conhecimentos 
diversos. 

90,72 

V12 
Você possui autonomia para resolver problemas relacionados à sua 
atividade. 

63,92 

V13 A organização permite a oportunidade de ascensão profissional. 62,89 

V14 
A organização possibilita a oportunidade de aquisição e aprimoramento de 
conhecimentos. 

75,77 

V15 Você se sente seguro com relação à manutenção de seu emprego. 87,63 
V16 Você possui um bom relacionamento interpessoal. 95,36 
V17 Você demonstra um espírito de equipe junto a seus colegas de trabalho. 95,36 

V18 
Você possui abertura para dar sugestões e manifestar suas ideias aos seus 
superiores hierárquicos. 

76,29 

V19 
A organização observa e cumpre todos os direitos dos trabalhadores, 
previstos por lei. 

56,70 

V20 Você conhece e obedece as normas estabelecidas pela organização. 86,60 
V23 O seu trabalho interfere na sua vida pessoal. 56,70* 
V24 Você realiza medidas visando melhorar sua qualidade de vida. 86,60 
V25 Você possui uma visão positiva a respeito da imagem da organização. 73,20 

Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 
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4.4 A ANÁLISE FATORIAL E AS RELAÇÕES DAS DIMENSÕES DO MODELO DE 

WALTON NA QVT DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 

 

4.4.1 Análise fatorial 

 

A AF é formada por um conjunto de técnicas estatísticas, e possui como 

objetivo reduzir o número de variáveis iniciais com a menor perda possível de 

informação. Com isso buscou-se, através da AF, verificar o impacto e as relações de 

cada dimensão do modelo apresentado por Walton, na QVT da organização objeto 

de estudo. 

Um fator crucial que deve anteceder a aplicação da análise fatorial é a análise 

de confiabilidade do constructo utilizado para obtenção dos dados. 

O alfa de Cronbach é uma ferramenta estatística que quantifica, numa escala 

de 0 a 1, a confiabilidade de um questionário. Na presente pesquisa, o constructo 

avaliado indicou uma alta confiabilidade haja vista o resultado obtido (α = 0,810). 

 

Tabela 6 - Alfa de Cronbach 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items 

N of 
Items 

0,810 0,819 27 

Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

Em seguida, é preciso verificar a aplicabilidade da Análise Fatorial através do 

teste de adequacidade da amostra (KMO), o valor resultante foi KMO igual a 0,775, 

o que representa um grau razoável de ajuste ao uso do método. 

Para ratificar a aplicabilidade da AF foi realizado o teste de esfericidade de 

Bartlett, cujo valor de significância foi 0,000 comprovando que as variáveis deste 

estudo apresentam correlações não nulas, ou seja, rejeitando a hipótese de que a 

matriz de correlações é igual a matriz identidade, conforme observado na tabela 07 

KMO e Test de Bartlett. 
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Tabela 7 - KMO e Test de Bartl 
ett 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,775 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 
2420,95

0 

df 351 

Sig. 0,000 

Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

O primeiro passo para o cálculo de fatores em uma Análise Fatorial (AF), 

realizado pelo computador, é o cálculo de uma matriz de correlação. Todos os itens 

de um instrumento de avaliação são correlacionados entre si, formando o ponto de 

partida para a AF. Na tabela 05, observa-se a matriz de correlação utilizada como 

parâmetro para a estimação dos resultados. 
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Tabela 8 - Matriz de correlações 

Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

 

 

 

 

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 

 

V1 1,000 ,437 ,247 ,002 ,069 ,121 ,112 ,235 ,233 ,144 ,103 ,222 ,390 ,312 ,127 -,047 ,138 ,154 ,175 ,134 ,245 ,037 -,045 ,059 ,244 ,275 ,119 

V2 ,437 1,000 ,352 ,016 -,074 ,170 ,104 ,161 ,109 ,052 ,085 ,187 ,345 ,314 ,128 ,081 ,143 ,052 ,205 ,115 ,217 -,042 -,008 ,092 ,186 ,179 ,181 

V3 ,247 ,352 1,000 ,192 ,059 ,118 ,079 ,053 -,099 -,054 -,076 -,047 ,186 ,058 -,088 -,180 -,091 -,038 -,017 -,036 ,179 ,004 ,019 ,083 -,003 ,247 ,111 

V4 ,002 ,016 ,192 1,000 ,504 -,165 -,042 -,086 -,233 -,190 ,053 -,127 -,072 -,057 -,025 -,069 -,034 -,140 -,076 -,031 -,116 ,008 ,230 -,075 -,052 ,061 -,026 

V5 ,069 -,074 ,059 ,504 1,000 -,209 -,084 -,059 -,182 -,122 -,003 -,203 -,115 -,068 ,020 -,009 ,009 -,119 -,074 ,045 -,170 -,088 ,197 -,101 -,125 -,020 -,087 

V6 ,121 ,170 ,118 -,165 -,209 1,000 ,375 ,420 ,219 ,273 ,089 ,269 ,165 ,240 ,148 ,174 ,164 ,207 ,390 ,144 ,531 ,160 -,236 ,159 ,304 ,327 ,318 

V7 ,112 ,104 ,079 -,042 -,084 ,375 1,000 ,519 ,204 ,232 ,210 ,188 ,098 ,205 ,164 ,087 ,161 ,174 ,177 ,105 ,358 ,126 -,042 ,161 ,155 ,238 ,280 

V8 ,235 ,161 ,053 -,086 -,059 ,420 ,519 1,000 ,391 ,355 ,242 ,273 ,184 ,189 ,215 ,184 ,219 ,273 ,339 ,264 ,424 ,054 -,127 ,114 ,257 ,360 ,205 

V9 ,233 ,109 -,099 -,233 -,182 ,219 ,204 ,391 1,000 ,621 ,283 ,332 ,229 ,142 ,207 ,239 ,216 ,191 ,214 ,159 ,221 ,072 -,205 ,153 ,349 ,076 ,062 

V10 ,144 ,052 -,054 -,190 -,122 ,273 ,232 ,355 ,621 1,000 ,465 ,308 ,116 ,171 ,398 ,381 ,396 ,264 ,143 ,180 ,200 ,000 -,156 ,070 ,251 ,104 ,046 

V11 ,103 ,085 -,076 ,053 -,003 ,089 ,210 ,242 ,283 ,465 1,000 ,202 ,042 ,128 ,406 ,323 ,414 ,174 ,061 ,142 ,122 -,033 -,028 ,129 ,163 ,077 ,049 

V12 ,222 ,187 -,047 -,127 -,203 ,269 ,188 ,273 ,332 ,308 ,202 1,000 ,218 ,313 ,292 ,302 ,302 ,492 ,133 ,045 ,305 ,103 -,159 ,148 ,277 ,144 ,188 

V13 ,390 ,345 ,186 -,072 -,115 ,165 ,098 ,184 ,229 ,116 ,042 ,218 1,000 ,529 ,066 -,015 ,069 ,174 ,188 ,184 ,289 ,122 -,109 ,126 ,278 ,261 ,190 

V14 ,312 ,314 ,058 -,057 -,068 ,240 ,205 ,189 ,142 ,171 ,128 ,313 ,529 1,000 ,222 ,188 ,224 ,287 ,321 ,233 ,393 ,122 -,012 ,223 ,375 ,346 ,300 

V15 ,127 ,128 -,088 -,025 ,020 ,148 ,164 ,215 ,207 ,398 ,406 ,292 ,066 ,222 1,000 ,753 ,994 ,252 ,132 ,255 ,198 ,001 -,148 ,142 ,157 ,045 ,070 

V16 -,047 ,081 -,180 -,069 -,009 ,174 ,087 ,184 ,239 ,381 ,323 ,302 -,015 ,188 ,753 1,000 ,759 ,176 ,072 ,203 ,124 -,071 -,169 ,185 ,138 -,066 ,093 

V17 ,138 ,143 -,091 -,034 ,009 ,164 ,161 ,219 ,216 ,396 ,414 ,302 ,069 ,224 ,994 ,759 1,000 ,262 ,136 ,243 ,200 ,002 -,158 ,151 ,168 ,037 ,072 

V18 ,154 ,052 -,038 -,140 -,119 ,207 ,174 ,273 ,191 ,264 ,174 ,492 ,174 ,287 ,252 ,176 ,262 1,000 ,339 ,285 ,359 ,214 -,017 ,100 ,343 ,151 ,177 

V19 ,175 ,205 -,017 -,076 -,074 ,390 ,177 ,339 ,214 ,143 ,061 ,133 ,188 ,321 ,132 ,072 ,136 ,339 1,000 ,357 ,303 ,066 -,026 ,141 ,391 ,228 ,215 

V20 ,134 ,115 -,036 -,031 ,045 ,144 ,105 ,264 ,159 ,180 ,142 ,045 ,184 ,233 ,255 ,203 ,243 ,285 ,357 1,000 ,233 ,074 -,032 ,047 ,281 ,109 ,123 

V21 ,245 ,217 ,179 -,116 -,170 ,531 ,358 ,424 ,221 ,200 ,122 ,305 ,289 ,393 ,198 ,124 ,200 ,359 ,303 ,233 1,000 ,286 -,149 ,105 ,430 ,552 ,503 

V22 ,037 -,042 ,004 ,008 -,088 ,160 ,126 ,054 ,072 ,000 -,033 ,103 ,122 ,122 ,001 -,071 ,002 ,214 ,066 ,074 ,286 1,000 -,016 ,049 ,190 ,201 ,158 

V23 -,045 -,008 ,019 ,230 ,197 -,236 -,042 -,127 -,205 -,156 -,028 -,159 -,109 -,012 -,148 -,169 -,158 -,017 -,026 -,032 -,149 -,016 1,000 -,073 ,150 -,005 -,025 

V24 ,059 ,092 ,083 -,075 -,101 ,159 ,161 ,114 ,153 ,070 ,129 ,148 ,126 ,223 ,142 ,185 ,151 ,100 ,141 ,047 ,105 ,049 -,073 1,000 ,210 ,016 ,141 

V25 ,244 ,186 -,003 -,052 -,125 ,304 ,155 ,257 ,349 ,251 ,163 ,277 ,278 ,375 ,157 ,138 ,168 ,343 ,391 ,281 ,430 ,190 ,150 ,210 1,000 ,248 ,207 

V26 ,275 ,179 ,247 ,061 -,020 ,327 ,238 ,360 ,076 ,104 ,077 ,144 ,261 ,346 ,045 -,066 ,037 ,151 ,228 ,109 ,552 ,201 -,005 ,016 ,248 1,000 ,371 

V27 ,119 ,181 ,111 -,026 -,087 ,318 ,280 ,205 ,062 ,046 ,049 ,188 ,190 ,300 ,070 ,093 ,072 ,177 ,215 ,123 ,503 ,158 -,025 ,141 ,207 ,371 1,000 
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Após os testes preliminares que confirmam a adequação do uso da AF, 

realiza-se a extração dos fatores (componentes principais). A literatura aponta 

alguns métodos que podem auxiliar o pesquisador na hora de tomar a decisão 

quanto à definição da quantidade de fatores adequados.  

O número de fatores foi estimado através do critério de Kaiser (autovalores 

≥1), apontando como resultado oito fatores que podem ser observados no gráfico 

(scree plot) 33 abaixo. 

 

Gráfico 33 - scree plot critério Kaiser (autovalor ≥1) 

 
Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

Outro critério adotado para corroborar o resultado obtido, foi o da variância 

acumulada para determinar a quantidade de fatores a serem extraídos. Hair et al 

(2005) sugere o patamar de 60% como sendo aceitável. Portanto, a porcentagem da 

variância explicada resultante foi superior a 60%, indicando que as 27 variáveis não 

métricas do questionário podem ser explicadas por oito fatores, conforme Tabela 09. 
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Tabela 9 - Total da variância explicada 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 5,951 22,040 22,040 5,951 22,040 22,040 

2 2,873 10,640 32,680 2,873 10,640 32,680 

3 1,942 7,191 39,871 1,942 7,191 39,871 

4 1,535 5,686 45,556 1,535 5,686 45,556 

5 1,426 5,281 50,837 1,426 5,281 50,837 

6 1,346 4,985 55,823 1,346 4,985 55,823 

7 1,121 4,153 59,976 1,121 4,153 59,976 

8 1,057 3,914 63,890 1,057 3,914 63,890 

9 ,913 3,382 67,272    

10 ,875 3,241 70,513    

11 ,834 3,090 73,603    

12 ,774 2,866 76,469    

13 ,710 2,629 79,098    

14 ,657 2,435 81,532    

15 ,641 2,373 83,905    

Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

O método de extração de fatores utilizado foi o de Análise de Componentes 

Principais (ACP). A ACP é um método que tem por finalidade básica, a análise dos 

dados usados visando sua redução, ou seja, procura resumir a informação presente 

num conjunto de variáveis correlacionadas através de um modelo matemático 

concreto, bem definido e conduz geralmente a uma única solução. 

Após a verificação da adequabilidade da base de dados, da determinação da 

técnica de extração e o número dos fatores, o estágio seguinte definiu o tipo de 

rotação dos fatores capaz de facilitar a interpretação dos resultados. 

A ideia básica do giro de fatores é identificar alguns fatores que possuam 

variáveis que tenham alta correlação e outros com variáveis que possuam baixa 

correlação. Dentre os métodos de rotação ortogonal destaca-se o Varimax. Esse 

método é o mais comumente utilizado e minimiza o número de variáveis, com altas 

cargas sobre o fator, reforçando a interpretabilidade dos fatores. 

Este foi o método aplicado durante a análise dos dados desta pesquisa. Após 

a rotação Varimax (ortogonal) e a supressão de cargas fatoriais < 0,40, houve a 

permanência dos oito fatores (componentes), identificados na Tabela 10. 
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Tabela 10 - Matriz de componentes rotacionados 
 Componentes 

1 2 3 4 5 6 7 8 

V1   ,729      
V2   ,735      
V3   ,528      
V4     ,784    
V5     ,734    
V6  ,672       
V7  ,651       
V8  ,576       
V9    ,763     
V10    ,760     
V11    ,572     
V12      ,505   
V13   ,687      
V14   ,507      
V15 ,930        
V16 ,855        
V17 ,931        
V18      ,603   
V19       ,742  
V20       ,743  
V21  ,686       
V22      ,644   
V23     ,591    
V24        ,796 
V25       ,443  
V26  ,617       
V27  ,589       

Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

O Quadro 14 mostra as variáveis que formam cada fator (componente), com 

suas respectivas cargas e variâncias explicadas. 
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Quadro 14 - variáveis que formam cada componente com suas respectivas cargas e variâncias explicadas 

Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

 

Componente Variáveis 
Variância 
Explicada 

Carga 
Fatorial 

Dimensões 

1 

V15 – Segurança com relação à manutenção do emprego 

22,040% 

0,930 
Integração Social e 

Segurança 
V16 – Bom relacionamento interpessoal 0,855 

V17 – Espírito de equipe junto a colegas de trabalho 0,931 

2 

V6 – A organização respeita as normas de segurança, prevenindo acidentes e zelando pelo seu bem estar físico e 
mental. 

10,640% 

0,672 

Condições Ambientais, 
Responsabilidade Social e 

Qualidade de Vida no 
Trabalho 

V7 - Fatores como a limpeza e a organização existentes em seu ambiente de trabalho permitem que você realize suas 
tarefas com mais aconchego e praticidade (facilidade). 

0,651 

V8 - As condições ambientais existentes no seu trabalho como a iluminação, ruídos, a temperatura, entre outros 
aspectos são favoráveis ao seu desempenho e bem-estar no trabalho. 

0,576 

V21 - Você considera que a organização se preocupa com a sua qualidade de vida no seu trabalho, pois ela procura 
fazer de tudo para que você se sinta motivado e tenha um bom desempenho. 

0,686 

V26 - A organização proporciona lazer e entretenimento, como encontros informais em área de lazer, incentivos ao 
esporte, comemorações envolvendo toda a família, etc. 

0,617 

V27 - A organização se preocupa com a sua responsabilidade social, principalmente com o desenvolvimento da 
comunidade onde está localizada. 

0,589 

3 

V1 - Você recebe remuneração justa ao seu trabalho. 

7,191% 

0,729 
Remuneração, 

Desenvolvimento de 
Capacidades e Ascensão 

Profissional 

V2 - Você recebe remuneração similar a trabalhadores de outros setores que executam tarefas semelhantes as suas. 0,735 

V3 - Um trabalhador de outra organização, que exerce tarefa semelhante a sua, possui mesma remuneração. 0,528 

V13 - A organização permite a oportunidade de ascensão profissional. 0,687 

V14 - A organização possibilita a oportunidade de aquisição e aprimoramento de conhecimentos. 0,507 

4 

V9 - Você sente-se realizado pela atividade que exerce. 

5,686% 

0,763 

Satisfação no Trabalho V10 - Você executa seu trabalho com satisfação. 0,760 

V11 - As atividades realizadas por você exigem habilidades e conhecimentos diversos. 0,572 

5 

V4 - Sua carga horária de trabalho provoca fadiga e estresse. 

5,281% 

0,784 
Condições de Trabalho e 

Vida Pessoal 
V5 - Seu trabalho é repetitivo e monótono. 0,734 

V23 - O seu trabalho interfere na sua vida pessoal. 0,591 

6 

V12 - Você possui autonomia para resolver problemas relacionados à sua atividade. 

4,985% 

0,505 
Autonomia e Saúde 

Preventiva no Trabalho 
V18 - Você possui abertura para dar sugestões e manifestar suas ideias aos seus superiores hierárquicos. 0,603 

V22 - A organização utiliza a ginástica laboral e a pausa ativa durante sua rotina de trabalho. 0,644 

7 

V19 - A organização observa e cumpre todos os direitos dos trabalhadores, previstos por lei. 

4,153% 

0,742 

Constitucionalismo V20 - Você conhece e obedece as normas estabelecidas pela organização. 0,743 

V25 - Você possui uma visão positiva a respeito da imagem da organização. 0,443 

8 V24 - Você realiza medidas visando melhorar sua qualidade de vida. 3,914% 0,796 Qualidade de Vida Pessoal 

 Total da Variância Explicada 63,890%  
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Por meio da Análise Fatorial, detectaram-se oito fatores (componentes) 

associados à Qualidade de Vida no Trabalho dos técnicos administrativos da 

Universidade Federal da Paraíba – UFPB - Campus I. Apresentam-se as relações e 

o impacto desses fatores sobre a QVT da organização estudada, conforme mostram 

os Gráficos 34 e 35, onde é possível visualizar cada fator, cuja mudança de cores 

varia de acordo com a intensidade de impacto. 

 

Gráfico 34 - Fatores que impactam a QVT 

 
Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

Gráfico 35 - Fatores que impactam a QVT 

 
Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 
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Observa-se que o Fator 1 (0, 937) composto por: V15 – Segurança com 

relação à manutenção do emprego; V16 – Bom relacionamento interpessoal; V17 – 

Espírito de equipe junto a colegas de trabalho; apresenta o maior impacto sobre a 

QVT da UFPB, seguido sucessivamente pelo Fator 2 (0, 791) composto por: V6 – A 

organização respeita as normas de segurança, prevenindo acidentes e zelando pelo 

seu bem estar físico e mental; V7 - Fatores como a limpeza e a organização 

existentes em seu ambiente de trabalho permitem que você realize suas tarefas com 

mais aconchego e praticidade; V8 - As condições ambientais existentes no seu 

trabalho como a iluminação, ruídos, a temperatura, entre outros aspectos são 

favoráveis ao seu desempenho e bem-estar no trabalho; V21 - Você considera que a 

organização se preocupa com a sua qualidade de vida no seu trabalho, pois ela 

procura fazer de tudo para que você se sinta motivado e tenha um bom 

desempenho; V26 - A organização proporciona lazer e entretenimento, como 

encontros informais em área de lazer, incentivos ao esporte, comemorações 

envolvendo toda a família, etc; V27 - A organização se preocupa com a sua 

responsabilidade social, principalmente com o desenvolvimento da comunidade 

onde está localizada. 

Em seguida pelo Fator 4 (0,713) composto por: V9 - Você sente-se realizado 

pela atividade que exerce; V10 - Você executa seu trabalho com satisfação; V11 - 

As atividades realizadas por você exigem habilidades e conhecimentos diversos. 

Fator 3 (0,705) composto por: V1 - Você recebe remuneração justa ao seu trabalho; 

V2 - Você recebe remuneração similar a trabalhadores de outros setores que 

executam tarefas semelhantes as suas; V3 - Um trabalhador de outra organização, 

que exerce tarefa semelhante a sua, possui mesma remuneração; V13 - A 

organização permite a oportunidade de ascensão profissional; V14 - A organização 

possibilita a oportunidade de aquisição e aprimoramento de conhecimentos. 

Depois pelo Fator 7 (0,603) composto por: V19 - A organização observa e 

cumpre todos os direitos dos trabalhadores, previstos por lei; V20 - Você conhece e 

obedece as normas estabelecidas pela organização; V25 - Você possui uma visão 

positiva a respeito da imagem da organização. Fator 5 (0,567) composto por: V4 - 

Sua carga horária de trabalho provoca fadiga e estresse; V5 - Seu trabalho é 

repetitivo e monótono; V23 - O seu trabalho interfere na sua vida pessoal. Fator 6 

(0,535) composto por: V12 - Você possui autonomia para resolver problemas 

relacionados à sua atividade; V18 - Você possui abertura para dar sugestões e 
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manifestar suas ideias aos seus superiores hierárquicos; V22 - A organização utiliza 

a ginástica laboral e a pausa ativa durante sua rotina de trabalho. 

E finalmente pelo Fator 8 (0,000) composto por: V24 - Você realiza medidas 

visando melhorar sua qualidade de vida, aparecendo como o fator menos 

impactante sobre a QVT da instituição estudada. Isto se deve pelo fato desse fator 

apresentar apenas uma variável. 

 

4.4.2 Relações das dimensões do modelo de Walton na QVT dos servidores 

técnicos administrativos 

 

Nesta etapa, foram solicitadas informações referentes à percepção dos 

servidores técnicos administrativos da UFPB quanto a Qualidade de Vida no 

Trabalho proporcionada pela organização, conforme as dimensões propostas por 

Walton (1975) que são: compensação justa e adequada, condições de trabalho, uso 

e desenvolvimento de capacidades, oportunidade de crescimento e segurança, 

integração social na organização, constitucionalismo, trabalho e espaço total de vida 

e relevância social da vida no trabalho. 

Baseado nestas dimensões foi elaborado um questionário contendo 27 

questões que, posteriormente, foram tratadas estatisticamente como 27 variáveis 

não métricas responsáveis pela determinação de fatores (componentes) influentes 

no nível de QVT da organização em estudo. 

Como referido na metodologia, a técnica estatística aplicada para a 

consecução dessas análises foi a Análise Fatorial, que busca descrever as relações 

de covariância entre as variáveis em alguns fatores ocultos e inobserváveis. Sua 

utilização supõe que as variáveis podem ser agrupadas de acordo com suas 

correlações. Assim, obtém-se como resultado grupos com todas as variáveis 

altamente correlacionadas entre si, mas com baixas correlações com variáveis de 

um grupo diferente. 

Por meio da AF foi possível identificar oito fatores (coincidentemente, iguais 

numericamente ao modelo de Walton) associados à Qualidade de Vida no Trabalho 

dos técnicos administrativos da Universidade Federal da Paraíba - UFPB. Alguns 

dos fatores evidenciados apresentaram confiabilidade com alto grau de importância, 

o que confirma a existência de variáveis que afetam fortemente a QVT. 
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Porém o fator (componente) 8 apresentou apenas uma variável, 

demonstrando pouco poder de influência no fenômeno estudado, podendo, inclusive, 

ser eliminado da amostra, mas como o modelo original (Modelo de Walton) 

apresenta 8 dimensões optou-se por mantê-lo, ressaltando que a força da análise 

fatorial consiste na definição de padrões entre grupos de variáveis, tornando-se de 

pouca utilidade na identificação de fatores compostos por uma única variável. 

O fator (componente) 8 é constituído apenas pela variável V24 - Você realiza 

medidas visando melhorar sua qualidade de vida (0,796). Percebe-se que essa 

variável possui uma boa carga fatorial devido sua exclusividade no fator, explicando 

efetivamente o mesmo, porém seu impacto sobre a QVT é pequeno visto que ela 

explica apenas 3,914% da variância total. 

Essa variável está relacionada à qualidade de vida pessoal, fugindo um pouco 

do escopo do modelo de Walton que trata efetivamente da qualidade de vida no 

trabalho, por está razão a correlação dessa variável com as demais é baixa, não 

permitindo a associação dela as outras variáveis. 

A variável V24 - Você realiza medidas visando melhorar sua qualidade de 

vida foi acrescentada posteriormente, não integrando o modelo teórico original. 

Como mencionado acima, a mesma está passível de eliminação, com isso se 

eliminaria também o fator associado a ela. 

Dentre as variáveis que demonstraram grande impacto na QVT estão: V17 - 

Espírito de equipe junto a seus colegas de trabalho (0,931); V15 - Segurança com 

relação à manutenção do emprego (0,930); V16 - Bom relacionamento interpessoal 

(0,855); V4 - Sua carga horária de trabalho provoca fadiga e estresse (0,784); V9 - 

Você sente-se realizado pela atividade que exerce (0,763); V10 - Você executa seu 

trabalho com satisfação (0,760); V20 - Você conhece e obedece as normas 

estabelecidas pela organização (0,743); V19 - A organização observa e cumpre 

todos os direitos dos trabalhadores, previstos por lei (0,742); V2 - Você recebe 

remuneração similar a trabalhadores de outros setores que executam tarefas 

semelhantes as suas (0,735); V5 - Seu trabalho é repetitivo e monótono (0,734); V1 - 

Você recebe remuneração justa ao seu trabalho (0,729). De acordo com a tabela 11. 
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Tabela 11 - Principais variáveis que impactam a QVT 

Variáveis 
Cargas 

Fatoriais 

V17 Espírito de equipe junto a seus colegas de trabalho 0,931 
V15 Segurança com relação à manutenção do emprego 0,930 
V16 Bom relacionamento interpessoal 0,855 
V4 Sua carga horária de trabalho provoca fadiga e estresse 0,784 
V9 Você sente-se realizado pela atividade que exerce 0,763 
V10 Você executa seu trabalho com satisfação 0,760 
V20 Você conhece e obedece as normas estabelecidas pela organização 0,743 

V19 
A organização observa e cumpre todos os direitos dos trabalhadores, previstos por 
lei 

0,742 

V2 
Você recebe remuneração similar aos trabalhadores de outros setores que 
executam tarefas semelhantes as suas 

0,735 

V5 Seu trabalho é repetitivo e monótono 0,734 
V1 Você recebe remuneração justa ao seu trabalho 0,729 

Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

Observando o conteúdo dessas variáveis e a sua respectiva carga fatorial, 

identificam-se requisitos fundamentais que, por ventura, sendo negligenciados 

afetarão negativamente a QVT. 

Pode-se observar que essas variáveis identificadas constituem novas 

dimensões que impactam diretamente a Qualidade de Vida no Trabalho e são 

fundamentais em ambientes organizacionais saudáveis, como: Integração Social e 

Segurança; Satisfação no Trabalho; Condições de Trabalho; Remuneração Justa; 

Constitucionalismo dentre outras. 

Em contrapartida, a variável V25 - Você possui uma visão positiva a respeito 

da imagem da organização (0,443), demonstra pouco impacto na QVT da 

organização estudada, devido sua baixa carga fatorial, tornando-se menos relevante 

em comparação com outras variáveis mais impactantes. O Gráfico 35 abaixo 

demonstra as relações identificadas entre os fatores (componentes) e suas 

variáveis. 
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Gráfico 36 - Relações entre os fatores e suas variáveis 

 
Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

A constituição dos oito fatores e a identificação do impacto das variáveis, 

relacionadas a esses fatores, na QVT corrobora com o exposto e analisado pelo 

modelo de Walton (1975) que, por sua vez, é bastante consolidado nessa área 

temática buscando detalhar os fatores que influenciam a QVT abrangendo vários 

aspectos, considerando no ambiente organizacional oito dimensões que afetam de 

maneira significativa o colaborador em sua situação de trabalho, além de poder ser 

adaptável as diferentes situações ou ambientes empresariais. 

Após o resultado da análise descritiva da percepção dos servidores quanto o 

nível de Qualidade de Vida no Trabalho da UFPB, faz-se necessário uma análise 

comparativa com os resultados obtidos através da Análise Fatorial para, com isso, 

determinar o cenário real do fenômeno estudado em relação ao novo modelo obtido 

para a mensuração da QVT, identificando requisitos fundamentais que, por ventura, 

sendo negligenciados afetarão negativamente a Qualidade de Vida no Trabalho da 

organização objeto de estudo. 
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As variáveis identificadas que efetivamente impactam / influenciam a QVT da 

organização estudada, de acordo com a Análise Fatorial (AF), são as já descritas na 

Tabela 11. Assim como as variáveis assinaladas como pontos negativos, segundo a 

percepção dos servidores técnicos administrativos da UFPB, encontram-se na tabela 

04 apresentada anteriormente. 

Pode-se observar que após a Análise Fatorial (AF) 11 variáveis (V17 - Espírito 

de equipe junto a seus colegas de trabalho; V15 - Segurança com relação à 

manutenção do emprego; V16 - Bom relacionamento interpessoal; V4 - Sua carga 

horária de trabalho provoca fadiga e estresse; V9 - Você sente-se realizado pela 

atividade que exerce; V10 - Você executa seu trabalho com satisfação; V20 - Você 

conhece e obedece as normas estabelecidas pela organização; V19 - A organização 

observa e cumpre todos os direitos dos trabalhadores, previstos por lei; V2 - Você 

recebe remuneração similar a trabalhadores de outros setores que executam tarefas 

semelhantes as suas; V5 - Seu trabalho é repetitivo e monótono; V1 - Você recebe 

remuneração justa ao seu trabalho), que compõem 5 fatores (componentes), foram 

definidas como determinantes para uma boa Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). 

A inobservância dessas variáveis resulta numa Qualidade de Vida no Trabalho 

(QVT) deficitária, trazendo consequências negativas para a organização. 

Dentre as variáveis assinaladas como pontos negativos, de acordo com a 

percepção dos servidores, apenas a V2 (Você recebe remuneração similar aos 

trabalhadores de outros setores que executam tarefas semelhantes as suas) 

coincide com o exposto pela Análise Fatorial, portanto, é um ponto que merece 

ênfase maior, pois, como já citado anteriormente, impacta diretamente a QVT. 

As outras variáveis identificadas pelos servidores como: V3 - Um trabalhador 

de outra organização, que exerce tarefa semelhante a sua, possui mesma 

remuneração; V6 - A organização respeita as normas de segurança, prevenindo 

acidentes e zelando pelo seu bem-estar físico e mental; V21 - Você considera que a 

organização se preocupa com a sua qualidade de vida no seu trabalho, pois ela 

procura fazer de tudo para que você se sinta motivado e tenha um bom 

desempenho; V22 - A organização utiliza a ginástica laboral e a pausa ativa durante 

sua rotina de trabalho; V26 - A organização proporciona lazer e entretenimento, 

como encontros informais em área de lazer, incentivos ao esporte, comemorações 

envolvendo toda a família, etc.; V27 - A organização se preocupa com a sua 

responsabilidade social, principalmente com o desenvolvimento da comunidade 
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onde está localizada – também são importantes para a QVT, porém seu poder de 

impacto é menor se comparada com as outras variáveis identificadas pela Análise 

Fatorial. 

Ainda com relação às variáveis identificadas como pontos negativos, pelos 

servidores, a variável V22 (A organização utiliza a ginástica laboral e a pausa ativa 

durante sua rotina de trabalho) destaca-se, pois apresenta um percentual de 

discordância alto (81,96%), surgindo como o principal descontentamento dos 

servidores quanto aos critérios para a melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho. 

Isto demostra a inobservância da organização no que diz respeito a essa questão. A 

tabela 12 apresenta um resumo sobre o tema. Por outro lado, os pontos positivos se 

sobressaem, conforme tabela 13, dentre as 11 variáveis (V17, V15, V16, V4, V9, 

V10, V20, V19, V2, V5 e V1) que impactam a QVT da organização estudada, apenas 

a variável V2 não está de acordo com a percepção dos servidores. 

As variáveis V17 - Você demonstra um espírito de equipe junto a seus 

colegas de trabalho (95,36%); V16 - Você possui um bom relacionamento 

interpessoal (95,36%); V15 - Você se sente seguro com relação à manutenção de 

seu emprego (87,63%); V10 - Você executa seu trabalho com satisfação (87,63%); 

V20 - Você conhece e obedece as normas estabelecidas pela organização 

(86,60%); apresentaram um alto percentual de concordância, demonstrando a 

adequação das práticas de Qualidade de Vida no Trabalho adotadas pela 

organização em consonância com os fatores identificados por meio da Análise 

Fatorial. 

Em síntese, em comparação com os demais modelos de mensuração da QVT 

abordados, pôde-se identificar características similares presentes em todos. De 

acordo com o Modelo de Hackman e Oldham (1974) são identificados aspectos de 

valorização do trabalho, autonomia do trabalhador e feedback de seus resultados. 

No Modelo de Westley (1979) observam-se indicadores políticos e 

econômicos como causas para insatisfações pela exploração do trabalho, indicador 

psicológico responsável pela alienação, mecanização e consequente 

desumanização do trabalho. Segundo o Modelo de Werther e Davis (1983) é preciso 

se considerar os fatores ambientais (projeto de cargos, expectativas sociais, 

habilidades dos empregados), fatores organizacionais (organização e métodos de 

trabalho) e fatores comportamentais (autonomia e motivação). 
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De acordo com o modelo de Fernandes (1996) são identificados aspectos 

relacionados às condições de trabalho, saúde, compensação, participação, imagem 

da empresa, relação chefe-funcionário e organização do trabalho. O Modelo de 

Belanger (1973) aborda o crescimento pessoal e profissional; as tarefas com 

significado e as funções e estruturas abertas (clima de criatividade e transferência 

de objetivos). 

Gonçalves (1998), em seu modelo, aborda os seguintes pontos: condições 

físicas, condições químicas, métodos de trabalho, comunicações, horários e turnos, 

formação, tecnologia e política salarial. Contudo o Modelo Limongi-França (1996, 

2004 e 2005) visa ações que ofereçam benefícios sociais obrigatórios e 

espontâneos e criem oportunidade de lazer e cultura; ações que promovam a 

autoestima e o desenvolvimento de capacidades pessoais e profissionais e por fim, 

ações que promovam a saúde, que controlem os riscos ambientais e atendam as 

necessidades físicas. 

Finalmente, visto o exposto, tomando por base os referidos modelos da QVT 

apresentados, assim como o modelo de Walton adotado como postulado para a 

referida pesquisa, pôde-se observar que os resultados obtidos condizentes com as 

variáveis que mais impactam a QVT, conforme tabela 11, são perfeitamente 

compatíveis com os elementos elencados nos referidos modelos, demonstrando 

uma grande relação dos resultados obtidos tanto com o modelo de Walton como 

com os demais. Portanto, os pontos identificados são extremamente importantes 

para a manutenção de uma Qualidade de Vida no Trabalho adequada para toda e 

qualquer organização, porém a negligência desses aspectos trazem consequências 

adversas. 
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Tabela 12 - Variáveis que impactam a QVT (análise fatorial) X pontos negativos identificados, segundo a percepção dos servidores 

Variáveis que efetivamente impactam a QVT (Análise Fatorial) CF 
Pontos negativos identificados, segundo a percepção dos servidores 

técnicos administrativos da UFPB 
% 

V17 Espírito de equipe junto a seus colegas de trabalho 0,931 V2 
Você recebe remuneração similar aos trabalhadores de outros 
setores que executam tarefas semelhantes as suas. 

51,55* 

V15 Segurança com relação à manutenção do emprego 0,930 V3 
Um trabalhador de outra organização, que exerce tarefa semelhante a 
sua, possui mesma remuneração. 

66,49* 

V16 Bom relacionamento interpessoal 0,855 
V6 

A organização respeita as normas de segurança, prevenindo acidentes 
e zelando pelo seu bem-estar físico e mental. 

56,19* 
V4 Sua carga horária de trabalho provoca fadiga e estresse 0,784 
V9 Você sente-se realizado pela atividade que exerce 0,763 

V21 
Você considera que a organização se preocupa com a sua qualidade 
de vida no seu trabalho, pois ela procura fazer de tudo para que você 
se sinta motivado e tenha um bom desempenho. 

53,61* 
V10 Você executa seu trabalho com satisfação 0,760 

V20 
Você conhece e obedece as normas estabelecidas pela 
organização 

0,743 V22 
A organização utiliza a ginástica laboral e a pausa ativa durante sua 
rotina de trabalho. 

81,96* 

V19 
A organização observa e cumpre todos os direitos dos 
trabalhadores, previstos por lei. 

0,742 

V26 
A organização proporciona lazer e entretenimento, como encontros 
informais em área de lazer, incentivos ao esporte, comemorações 
envolvendo toda a família, etc. 

70,10* 
V2 

Você recebe remuneração similar aos trabalhadores de 
outros setores que executam tarefas semelhantes as 
suas 

0,735 

V5 Seu trabalho é repetitivo e monótono 0,734 
V27 

A organização se preocupa com a sua responsabilidade social, 
principalmente com o desenvolvimento da comunidade onde está 
localizada. 

49,48* 
V1 Você recebe remuneração justa ao seu trabalho 0,729 

Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 
(*) Discordância 
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Tabela 13 - Variáveis que impactam a QVT (análise fatorial) X pontos positivos identificados, segundo a percepção dos servidores 

Variáveis que efetivamente impactam a QVT (Análise Fatorial) CF 
Pontos positivos identificados, segundo a percepção dos servidores 

técnicos administrativos da UFPB 
% 

V17 Espírito de equipe junto a seus colegas de trabalho 0,931 V17 
Você demonstra um espírito de equipe junto a seus colegas de 
trabalho. 

95,36 

V15 Segurança com relação à manutenção do emprego 0,930 V15 
Você se sente seguro com relação à manutenção de seu 
emprego. 

87,63 

V16 Bom relacionamento interpessoal 0,855 V16 Você possui um bom relacionamento interpessoal. 95,36 
V4 Sua carga horária de trabalho provoca fadiga e estresse 0,784 V4 Sua carga horária de trabalho provoca fadiga e estresse. 70,62* 
V9 Você sente-se realizado pela atividade que exerce 0,763 V9 Você sente-se realizado pela atividade que exerce. 73,71 
V10 Você executa seu trabalho com satisfação 0,760 V10 Você executa seu trabalho com satisfação. 87,63 

V20 
Você conhece e obedece as normas estabelecidas pela 
organização 

0,743 V20 
Você conhece e obedece as normas estabelecidas pela 
organização. 

86,60 

V19 
A organização observa e cumpre todos os direitos dos 
trabalhadores, previstos por lei. 

0,742 V19 
A organização observa e cumpre todos os direitos dos trabalhadores, 
previstos por lei. 

56,70 

V2 
Você recebe remuneração similar aos trabalhadores de 
outros setores que executam tarefas semelhantes as suas 

0,735 
 

XXXXX 
 

V5 Seu trabalho é repetitivo e monótono 0,734 V5 Seu trabalho é repetitivo e monótono. 58,76* 
V1 Você recebe remuneração justa ao seu trabalho 0,729 V1 Você recebe remuneração justa ao seu trabalho. 54,64 

Fonte: Resultado da pesquisa (2013).  
(*) Discordância 
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4.5 ANÁLISE FATORIAL ATRAVÉS DO SOFTWARE R 

 

Como referido anteriormente, a técnica estatística aplicada para a 

consecução dessas análises foi a Análise Fatorial, que busca descrever as relações 

de covariância entre as variáveis em alguns fatores ocultos e inobserváveis. Sua 

utilização supõe que as variáveis podem ser agrupadas de acordo com suas 

correlações. Está segunda análise foi concebida no intuito de corroborar com os 

dados obtidos por meio do SPSS. 

Foram realizadas as seguintes etapas: 

 Análise da Matriz de Correlações e Adequacidade à Análise Fatorial 

 Extração dos Fatores Iniciais e Escolha dos Números dos Fatores 

 Rotação dos Fatores 

 Interpretação dos Fatores 

 

4.5.1 Análise da matriz de correlações e adequacidade à análise fatorial 

 

Sabe-se que um fator crucial antes da aplicação da análise fatorial é a análise 

de confiabilidade do constructo utilizado para obtenção dos dados. O alfa de 

Cronbach é uma ferramenta estatística que quantifica, numa escala de 0 a 1, a 

confiabilidade de um questionário. O constructo avaliado indicou uma alta 

confiabilidade haja vista o resultado obtido (α = 0,810). 

 
Tabela 14 - Alfa de Cronbach 

Alpha reliability  0,810 

Standardized alpha 0,819 

Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

Pode-se observar na Tabela 15, o alfa para cada variável. Nota-se que todos 

apresentam um valor acima de 0,790 

 
Tabela 15 - Alfa de cronbach das variáveis 

Reliability deleting each item in turn: 

  Alpha Std. Alpha 

V1 0,800 0,811 

V2 0,802 0,813 

V3 0,811 0,822 

V4 0,821 0,828 

V5 0,823 0,830 
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V6 0,798 0,809 

V7 0,800 0,811 

V8 0,794 0,806 

V9 0,802 0,811 

V10 0,802 0,810 

V11 0,805 0,813 

V12 0,800 0,809 

V13 0,801 0,812 

V14 0,795 0,806 

V15 0,802 0,808 

V16 0,806 0,813 

V17 0,802 0,808 

V18 0,800 0,809 

V19 0,800 0,810 

V20 0,804 0,813 

V21 0,790 0,803 

V22 0,809 0,820 

V23 0,826 0,831 

V24 0,808 0,818 

V25 0,797 0,806 

V26 0,798 0,810 

V27 0,801 0,812 

Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

O teste de adequacidade à análise fatorial (KMO) demonstrou a aplicabilidade 

da AF, visto que o valor resultante foi KMO igual a 0,77, conforme tabela 16, o que 

representa um grau razoável de ajuste ao uso do método. 

 
Tabela 16 - Kaiser-Meyer-Olkin factor adequacy 

Overall MAS = 0.77 

MAS for each item 

  
  
  
  

  
  

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

0.79 0.75 0.61 0.62 0.64 0.82 0.79 0.84 0.75 0.77 

V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 

0.84 0.80 0.81 0.82 0.68 0.88 0.68 0.76 0.78 0.79 

V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 
   

0.85 0.74 0.62 0.73 0.83 0.82 0.86 
   

Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

Para ratificar a aplicabilidade da AF foi realizado o teste de esfericidade de 

Bartlett, cujo valor de significância foi 2.579504e-305 comprovando que as variáveis 

deste estudo são correlacionadas, ou seja, rejeitando a hipótese nula de que a 

matriz de correlações é igual à matriz identidade, conforme observado na Tabela 17 

Test de Esfericidade de Bartlett. 
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Tabela 17 - Teste de esfericidade de bartlett 
$chisq 
[1] 2420.95 
$p.value 
[1] 2.579504e-305 
$df 
[1] 351  

Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 
 

O primeiro passo para o cálculo de fatores em uma Análise Fatorial (AF), 

realizado pelo computador, é o cálculo de uma matriz de correlação. Todos os itens 

de um instrumento de avaliação são correlacionados entre si, formando o ponto de 

partida para a AF. Abaixo, na Tabela 18, observa-se a matriz de correlação, utilizada 

como parâmetro para a estimação dos resultados, demonstrando as correlações 

entre as variáveis. 
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Tabela 18 - Matriz de correlações 

Fonte: Resultado da pesquisa (2013).

 
V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 

V1 1,00 ,43 ,24 ,02 ,06 ,12 ,11 ,23 ,23 ,14 ,10 ,22 ,39 ,31 ,12 -,04 ,13 ,15 ,17 ,13 ,24 ,04 -,04 ,05 ,24 ,27 ,11 

V2 ,44 1,00 ,35 ,02 -,07 ,17 ,10 ,16 ,11 ,05 ,09 ,19 ,35 ,31 ,13 ,08 ,14 ,05 ,20 ,12 ,22 -,04 -,01 ,09 ,19 ,18 ,18 

V3 ,25 ,35 1,00 ,19 ,06 ,12 ,08 ,05 -,10 -,06 -,08 -,05 ,17 ,06 -,09 -,18 -,09 -,03 -,02 -,04 ,18 ,01 ,02 ,08 -,03 ,25 ,11 

V4 ,00 ,02 ,19 1,00 ,50 -,17 -,04 -,09 -,23 -,19 ,05 -,13 -,07 -,06 -,02 -,07 -,03 -,14 -,08 -,03 -,12 ,01 ,23 -,08 -,05 ,06 -,03 

V5 ,07 -,07 ,06 ,50 1,00 -,21 -,08 -,06 -,18 -,12 ,00 -,20 -,12 -,07 ,02 -,01 ,01 -,12 -,07 ,05 -,17 -,09 ,20 -,10 -,12 -,02 -,09 

V6 ,12 ,17 ,12 -,17 -,21 1,00 ,38 ,42 ,22 ,27 ,09 ,27 ,17 ,24 ,15 ,17 ,16 ,21 ,39 ,14 ,53 ,16 -,24 ,16 ,30 ,33 ,32 

V7 ,11 ,10 ,08 -,04 -,08 ,38 1,00 ,52 ,20 ,23 ,21 ,19 ,10 ,21 ,16 ,09 ,16 ,17 ,18 ,11 ,36 ,13 -,04 ,16 ,15 ,24 ,28 

V8 ,23 ,16 ,05 -,09 -,06 ,42 ,52 1,00 ,39 ,36 ,24 ,27 ,18 ,19 ,22 ,18 ,22 ,27 ,34 ,26 ,42 ,05 -,13 ,11 ,26 ,36 ,21 

V9 ,23 ,11 -,10 -,23 -,18 ,22 ,20 ,39 1,00 ,62 ,28 ,33 ,23 ,14 ,21 ,24 ,22 ,19 ,21 ,16 ,22 ,07 -,20 ,15 ,35 ,08 ,06 

V10 ,14 ,05 -,05 -,19 -,12 ,27 ,23 ,36 ,62 1,00 ,47 ,31 ,12 ,17 ,40 ,38 ,40 ,26 ,14 ,18 ,20 ,00 -,16 ,07 ,25 ,10 ,05 

V11 ,10 ,09 -,08 ,05 ,00 ,09 ,21 ,24 ,28 ,47 1,00 ,20 ,41 ,32 ,41 ,17 ,06 ,14 ,12 ,14 ,12 -,03 -,03 ,13 ,16 ,08 ,05 

V12 ,22 ,19 -,05 -,13 -,20 ,27 ,19 ,27 ,33 ,31 ,20 1,00 ,22 ,31 ,29 ,30 ,30 ,49 ,13 ,05 ,30 ,10 -,16 ,15 ,28 ,14 ,19 

V13 ,39 ,34 ,19 -,07 -,12 ,17 ,10 ,18 ,23 ,12 ,04 ,22 1,00 ,53 ,07 -,02 ,07 ,17 ,19 ,18 ,29 ,12 -,11 ,13 ,28 ,26 ,19 

V14 ,31 ,31 ,06 -,06 -,07 ,24 ,21 ,19 ,14 ,17 ,13 ,31 ,53 1,00 ,22 ,19 ,22 ,29 ,32 ,23 ,39 ,12 -,01 ,22 ,37 ,35 ,30 

V15 ,13 ,13 -,09 -,02 ,02 ,15 ,16 ,22 ,21 ,40 ,41 ,29 ,07 ,22 1,00 ,75 ,99 ,25 ,13 ,26 ,20 ,00 -,15 ,14 ,16 ,05 ,07 

V16 ,05 ,08 -,18 -,07 -,01 ,17 ,09 ,18 ,24 ,38 ,32 ,30 -,02 ,19 ,75 1,00 ,76 ,18 ,07 ,20 ,12 -,07 -,17 ,19 ,14 -,07 ,09 

V17 -,14 ,14 -,09 -,03 ,01 ,16 ,16 ,22 ,22 ,40 ,41 ,30 ,07 ,22 ,99 ,76 1,00 ,26 ,14 ,24 ,20 ,00 -,16 ,15 ,17 ,04 ,07 

V18 ,15 ,05 -,04 -,14 -,12 ,21 ,17 ,27 ,19 ,26 ,17 ,49 ,17 ,29 ,25 ,18 ,26 1,00 ,34 ,29 ,36 ,21 -,02 ,10 ,34 ,15 ,18 

V19 ,18 ,21 -,02 -,08 -,07 ,39 ,18 ,34 ,21 ,14 ,06 ,13 ,19 ,32 ,13 ,07 ,14 ,34 1,00 ,36 ,30 ,07 -,03 ,14 ,39 ,23 ,22 

V20 ,13 ,11 -,04 -,03 ,04 ,14 ,11 ,26 ,16 ,18 ,25 ,20 ,24 ,29 ,36 1,00 ,23 ,14 ,05 1,00 ,23 ,07 -,03 ,05 ,28 ,11 ,12 

V21 ,24 ,22 ,18 -,12 -,17 ,53 ,36 ,42 ,22 ,20 ,12 ,31 ,29 ,39 ,20 ,12 ,20 ,36 ,30 ,23 1,00 ,29 -,15 ,11 ,43 ,55 ,50 

V22 ,04 -,04 ,00 ,01 -,09 ,16 ,13 ,05 ,07 ,00 -,03 ,10 ,12 ,12 -,07 ,00 ,21 ,07 ,07 ,29 ,29 1,00 -,02 ,05 ,19 ,20 ,16 

V23 -,05 -,01 ,02 ,23 ,20 -,24 -,04 -,13 -,21 -,16 -,03 -,16 -,11 -,01 -,15 -,17 -,16 -,02 -,03 -,03 -,15 -,02 1,00 -,07 ,15 -,01 -,03 

V24 ,06 ,09 ,08 -,08 -,10 ,16 ,16 ,11 ,15 ,07 ,13 ,15 ,13 ,22 ,14 ,19 ,15 ,10 ,14 ,05 ,11 ,05 -,07 1,00 ,21 ,02 ,14 

V25 ,24 ,19 ,00 -,05 -,12 ,30 ,16 ,26 ,35 ,25 ,16 ,28 ,28 ,38 ,16 ,14 ,17 ,34 ,39 ,28 ,43 ,19 ,15 ,21 1,00 ,25 ,21 

V26 ,28 ,18 ,25 ,06 -,02 ,33 ,24 ,36 ,08 ,10 ,08 ,14 ,26 ,35 ,05 -,07 ,04 ,15 ,23 ,11 ,55 ,20 -,01 ,02 ,25 1,00 ,37 

V27 ,12 ,18 ,11 -,03 -,09 ,32 ,28 ,21 ,06 ,05 ,05 ,19 ,19 ,30 ,07 ,09 ,07 ,18 ,22 ,12 ,50 ,16 -,03 ,14 ,21 ,37 1,00 



133 

 

 

4.5.2 Extração dos fatores iniciais e escolha dos números dos fatores 

  

O método de extração de fatores utilizado foi o de Análise de Componentes 

Principais (ACP). A ACP é um método que tem por finalidade básica, a análise dos 

dados usados visando sua redução. 

A literatura aponta alguns métodos que podem auxiliar o pesquisador na hora 

de tomar a decisão quanto à definição da quantidade de fatores adequados. Por 

exemplo, o critério de Kaiser sugere que devem ser extraídos apenas os fatores com 

autovalores (eigenvalue) acima de 1. Isso porque se o fator apresenta baixo 

autovalor (eigenvalue), ele está contribuindo pouco para explicar a variância nas 

variáveis originais.  

Como exposto, o número de fatores foi estimado através do critério de Kaiser 

(autovalores ≥1), apontando como resultado oito fatores que podem ser observados 

nos Gráficos 35 e 36 abaixo. 

 

Gráfico 37 - Gráfico de barras (autovalores) 

 
Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 
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Gráfico 38 - Gráfico scree plot (autovalores) 

 

Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 
 

Outro critério adotado para corroborar o resultado obtido, foi o da variância 

acumulada para determinar a quantidade de fatores a serem extraídos. 

Portanto, a porcentagem da variância explicada resultante foi 63,9%, 

indicando que as 27 variáveis não métricas do questionário podem ser explicadas 

por oito fatores, conforme Tabela 19. 

 
Tabela 19 - Total da variância explicada 

 RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 RC8 

SS loadings 3,037 2,814 2,423 2,280 1,896 1,827 1,795 1,176 

Proportion Var 0,112 0,104 0,090 0,084 0,070 0,068 0,066 0,044 

Cumulative Var 0,112 0,217 0,306 0,391 0,461 0,529 0,595 0,639 

Proportion 
Explained 

0,176 0,163 0,140 0,132 0,110 0,106 0,104 0,068 

Cumulative 
Proportion 

0,176 0,339 0,480 0,612 0,722 0,828 0,932 1,000 

Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 
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4.5.3 Rotação dos Fatores 

 

Após a verificação da adequabilidade da base de dados, da determinação da 

técnica de extração e o número dos fatores, o estágio seguinte definiu o tipo de 

rotação dos fatores capaz de facilitar a interpretação dos resultados. A ideia básica 

do giro de fatores é identificar alguns fatores que possuam variáveis que tenham alta 

correlação e outros com variáveis que possuam baixa correlação. 

O método de rotação utilizado foi o Varimax. Após sua utilização e a 

supressão de cargas fatoriais < 0,40, houve a permanência dos oito fatores 

(componentes), identificados na Tabela 20. 

 

Tabela 20 - Matriz de componentes rotacionados 

 
RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 RC8 h2 u2 

V1   0,730      0,620 0,375 

V2   0,740      0,610 0,394 

V3   0,530      0,540 0,459 

V4     0,780    0,650 0,350 

V5     0,730    0,620 0,380 

V6  0,670       0,610 0,390 

V7  0,650       0,570 0,428 

V8  0,580  
 

    0,670 0,333 

V9    0,760     0,710 0,294 

V10    0,760     0,700 0,296 

V11    0,570  
 

  0,530 0,466 

V12      0,500   0,560 0,441 

V13   0,690      0,580 0,416 

V14   0,510      0,590 0,414 

V15 0,930        0,910 0,086 

V16 0,860        0,790 0,213 

V17 0,930        0,920 0,082 

V18      0,600   0,550 0,454 

V19       0,740  0,670 0,333 

V20       0,740  0,630 0,367 

V21  0,690       0,720 0,277 

V22      0,640   0,500 0,502 

V23     0,590    0,600 0,401 

V24        0,800 0,700 0,305 

V25      
 

0,440  0,620 0,377 

V26  0,620       0,590 0,414 

V27  0,590       0,500 0,504 

Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 
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4.5.4 Interpretação dos fatores (componentes) 

 

Por meio da AF foi possível identificar oito fatores associados à Qualidade de 

Vida no Trabalho dos técnicos administrativos da Universidade Federal da Paraíba - 

UFPB. Alguns dos fatores evidenciados apresentaram confiabilidade com alto grau 

de importância, o que confirma a existência de variáveis que afetam fortemente a 

QVT. Porém o fator (componente) 8 apresentou apenas uma variável, demonstrando 

pouco poder de influência no fenômeno estudado, podendo, inclusive, ser eliminado 

da amostra. 

A força da análise fatorial consiste na definição de padrões entre grupos de 

variáveis, tornando-se de pouca utilidade na identificação de fatores compostos por 

uma única variável. 

A constituição dos oito fatores e a identificação do impacto das variáveis, 

relacionadas a esses fatores, na QVT corrobora com o exposto e analisado pelo 

modelo de Walton (1975). 

De acordo com o Figura 6, pode-se observar que os fatores (componentes) 1 

e 2 são mais determinantes, correspondendo respectivamente a 22,040% e 

10,640% da variância explicada do fenômeno analisado. 
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Figura 6 - Distribuição das variáveis 

 
Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

A Figura 7 abaixo corresponde ao círculo de correlações. Analisando-o, 

verifica-se que existe uma grande sobreposição de variáveis, demonstrando o 

agrupamento em fatores, sendo as mais representativas aquelas que se encontram 

mais próximas à extremidade do círculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 
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Figura 7 - Círculo de correlações 

 
Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

O Quadro 15 mostra as variáveis que formam cada fator (componente), com 

suas respectivas cargas e variâncias explicadas. 

Por fim, observa-se que os resultados obtidos com o software R coincidem 

com os mesmos resultados encontrados por meio do SPSS, confirmando a robustez 

das análises através da técnica da Análise Fatorial. Portanto, não é necessário 

refazer as inferências para esses dados obtidos, segunda vez, através do R. A 

Tabela 21 demonstra os resultados encontrados com os dois softwares. 

 
Tabela 21 - Resultados SPSS / R 

Análise Fatorial 

SPSS R 

Alfa KMO Bartlett ACP Alfa KMO Bartlett ACP 
0,810 0,775 0,000 8 0,810 0,77 -305 8 

Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 
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Quadro 15 - variáveis que formam cada componente com suas respectivas cargas e variâncias explicadas 

Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 

 

 

 

Componente Variáveis 
Variância 
Explicada 

Carga 
Fatorial 

Dimensões 

1 
V15 – Segurança com relação à manutenção do emprego 

22,040% 
0,930 

Integração Social e 
Segurança 

V16 – Bom relacionamento interpessoal 0,860 
V17 – Espírito de equipe junto a colegas de trabalho 0,930 

2 

V6 – A organização respeita as normas de segurança, prevenindo acidentes e zelando pelo seu bem estar físico e 
mental. 

10,640% 

0,670 

Condições Ambientais, 
Responsabilidade Social e 

Qualidade de Vida no 
Trabalho 

V7 - Fatores como a limpeza e a organização existentes em seu ambiente de trabalho permitem que você realize 
suas tarefas com mais aconchego e praticidade (facilidade). 

0,650 

V8 - As condições ambientais existentes no seu trabalho como a iluminação, ruídos, a temperatura, entre outros 
aspectos são favoráveis ao seu desempenho e bem-estar no trabalho. 

0,580 

V21 - Você considera que a organização se preocupa com a sua qualidade de vida no seu trabalho, pois ela 
procura fazer de tudo para que você se sinta motivado e tenha um bom desempenho. 

0,690 

V26 - A organização proporciona lazer e entretenimento, como encontros informais em área de lazer, incentivos ao 
esporte, comemorações envolvendo toda a família, etc. 

0,620 

V27 - A organização se preocupa com a sua responsabilidade social, principalmente com o desenvolvimento da 
comunidade onde está localizada. 

0,590 

3 

V1 - Você recebe remuneração justa ao seu trabalho. 

7,191% 

0,730 
Remuneração, 

Desenvolvimento de 
Capacidades e Ascensão 

Profissional 

V2 - Você recebe remuneração similar a trabalhadores de outros setores que executam tarefas semelhantes as 
suas. 

0,740 

V3 - Um trabalhador de outra organização, que exerce tarefa semelhante a sua, possui mesma remuneração. 0,530 
V13 - A organização permite a oportunidade de ascensão profissional. 0,690 
V14 - A organização possibilita a oportunidade de aquisição e aprimoramento de conhecimentos. 0,510 

4 
V9 - Você sente-se realizado pela atividade que exerce. 

5,686% 
0,760 

Satisfação no Trabalho V10 - Você executa seu trabalho com satisfação. 0,760 
V11 - As atividades realizadas por você exigem habilidades e conhecimentos diversos. 0,570 

5 

V4 - Sua carga horária de trabalho provoca fadiga e estresse. 

5,281% 

0,780 
Condições de Trabalho e 

Vida Pessoal 
V5 - Seu trabalho é repetitivo e monótono. 0,730 
V23 - O seu trabalho interfere na sua vida pessoal. 0,590 

6 
V12 - Você possui autonomia para resolver problemas relacionados à sua atividade. 

4,985% 
0,500 

Autonomia e Saúde 
Preventiva no Trabalho 

V18 - Você possui abertura para dar sugestões e manifestar suas ideias aos seus superiores hierárquicos. 0,600 
V22 - A organização utiliza a ginástica laboral e a pausa ativa durante sua rotina de trabalho. 0,640 

7 
V19 - A organização observa e cumpre todos os direitos dos trabalhadores, previstos por lei. 

4,153% 
0,740 

Constitucionalismo V20 - Você conhece e obedece as normas estabelecidas pela organização. 0,740 
V25 - Você possui uma visão positiva a respeito da imagem da organização. 0,440 

8 V24 - Você realiza medidas visando melhorar sua qualidade de vida. 3,914% 0,800 Qualidade de Vida Pessoal 
 Total da Variância Explicada 63,890%  
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4.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa, por meio da Análise Fatorial, detectou oito fatores 

(componentes) associados à Qualidade de Vida no Trabalho dos técnicos 

administrativos da Universidade Federal da Paraíba – UFPB - Campus I. 

O fator (componente) 8 apresentou apenas uma variável (V24 - Você realiza 

medidas visando melhorar sua qualidade de vida), demonstrando pouco poder de 

influência no fenômeno estudado (explica apenas 3,914% da variância total), 

podendo, inclusive, ser eliminado da amostra, mas como o modelo original (Modelo 

de Walton) apresenta 8 dimensões optou-se por mantê-lo. 

Identificaram-se variáveis que possuem maior impacto dentro dos fatores que, 

por sua vez, afetam efetivamente a QVT. Podem-se citar: V17 - Espírito de equipe 

junto a seus colegas de trabalho; V15 - Segurança com relação à manutenção do 

emprego; V16 - Bom relacionamento interpessoal; V4 - Sua carga horária de 

trabalho provoca fadiga e estresse; V9 - Você sente-se realizado pela atividade que 

exerce; V10 - Você executa seu trabalho com satisfação; V20 - Você conhece e 

obedece as normas estabelecidas pela organização; V19 - A organização observa e 

cumpre todos os direitos dos trabalhadores, previstos por lei; V2 - Você recebe 

remuneração similar a trabalhadores de outros setores que executam tarefas 

semelhantes as suas; V5 - Seu trabalho é repetitivo e monótono e V1 - Você recebe 

remuneração justa ao seu trabalho. 

Pode-se observar a constituição de novas dimensões que impactam 

diretamente a Qualidade de Vida no Trabalho e são fundamentais em ambientes 

organizacionais saudáveis, como: Integração Social e Segurança; Satisfação no 

Trabalho; Condições de Trabalho; Remuneração Justa; Constitucionalismo dentre 

outras. 

Foi detectada uma variável com carga fatorial baixa, nesta condição 

apresentou-se a seguinte variável: V25 - Você possui uma visão positiva a respeito 

da imagem da organização (0,443), demonstrando pouco impacto na QVT da 

organização estudada, devido sua baixa carga fatorial, tornando-se menos relevante 

em comparação com outras variáveis mais impactantes. 

De acordo com a percepção dos servidores técnicos administrativos, foram 

identificadas variáveis apontadas como pontos negativos na QVT da UFPB. Dentre 

elas estão: V2 - Você recebe remuneração similar aos trabalhadores de outros 
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setores que executam tarefas semelhantes as suas; V3 - Um trabalhador de outra 

organização, que exerce tarefa semelhante a sua, possui mesma remuneração; V6 - 

A organização respeita as normas de segurança, prevenindo acidentes e zelando 

pelo seu bem-estar físico e mental; V21 - Você considera que a organização se 

preocupa com a sua qualidade de vida no seu trabalho, pois ela procura fazer de 

tudo para que você se sinta motivado e tenha um bom desempenho; V22 - A 

organização utiliza a ginástica laboral e a pausa ativa durante sua rotina de trabalho; 

V26 - A organização proporciona lazer e entretenimento, como encontros informais 

em área de lazer, incentivos ao esporte, comemorações envolvendo toda a família, 

etc.; V27 - A organização se preocupa com a sua responsabilidade social, 

principalmente com o desenvolvimento da comunidade onde está localizada. 

A variável V22 (A organização utiliza a ginástica laboral e a pausa ativa 

durante sua rotina de trabalho) destacou-se, como o principal descontentamento dos 

servidores quanto aos critérios para a melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho. 

Por outro lado, as variáveis V17 - Você demonstra um espírito de equipe junto 

a seus colegas de trabalho; V16 - Você possui um bom relacionamento interpessoal; 

V15 - Você se sente seguro com relação à manutenção de seu emprego; V10 - Você 

executa seu trabalho com satisfação; V20 - Você conhece e obedece as normas 

estabelecidas pela organização; apresentaram um alto percentual de concordância. 

O conhecimento dessas informações é de fundamental importância, podendo 

subsidiar tomadas de decisão para fomentar à QVT na organização estudada, 

garantindo aos servidores técnicos administrativos as condições necessárias para 

realizarem seu trabalho adequadamente. 

A QVT é uma importante ferramenta estratégica para as organizações, pois, 

através dela é possível acompanhar o comportamento dos colaboradores; se os 

mesmos estiverem satisfeitos o resultado das tarefas desempenhadas terá mais 

qualidade, e estes estarão mais motivados para alcançar objetivos pessoais, e 

também, na busca por objetivos da própria organização. 

É importante salientar também que, para a Análise Fatorial, o tamanho da 

amostra é fundamental como garantia de resultados mais confiáveis. A amostra 

deve ser superior a 50 observações, sendo aconselhável no mínimo 100 casos para 

assegurar resultados mais robustos e a razão entre o número de casos e a 

quantidade de variáveis deve exceder cinco para um ou mais. Com base nessa 

informação e na definição da amostra estratificada proporcional, chegou-se a 



142 

 

 

definição de 198 participantes distribuídos proporcionalmente em cada centro de 

ensino da UFPB. 

Porém, para este estudo utilizaram-se 194 participantes, pois 4 pessoas não 

devolveram o instrumento de pesquisa. De qualquer forma, os critérios da definição 

da amostra estão em conformidade, pois 135 participantes (27 questões por 5 

observações por variável) já atenderiam a essa necessidade. 
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Neste capítulo serão apresentadas as conclusões observadas a partir do 

processo de análise dos dados, e algumas recomendações consideradas 

importantes para um maior aprofundamento do tema. 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

A Qualidade de Vida do Trabalho (QVT) é muito importante no contexto 

organizacional de uma empresa, pois, através dela é possível ter o 

comprometimento dos colaboradores para a execução das tarefas e, 

consequentemente, atingir os objetivos desejados pela organização. Ela pode ajudar 

no desenvolvimento de condições que motivem os trabalhadores, propiciando um 

ambiente adequado para a execução das tarefas, facilitando o desenvolvimento 

pessoal e promovendo a interação entre as partes. 

Percebe-se que a mesma é assunto de interesse de diversos segmentos, pois 

trata de questões diretamente ligadas ao bem-estar das pessoas em diferentes 

situações. 

No setor privado a temática QVT tem historicamente maior inserção e 

presença, enquanto que no setor público ela permanece uma questão incipiente e 

um campo científico de interesse ainda restrito (FERREIRA, 2006). 

A QVT é uma abordagem que a cada dia vem ganhando maior importância no 

âmbito das organizações e também espaços nas discussões no meio acadêmico e 

empresarial, sendo apontada como um diferencial competitivo no mercado. 

O estudo da Qualidade de Vida no Trabalho representa um papel importante 

para a UFPB, no intuito da busca por melhores formas de gestão e cumprimentos de 

suas atribuições. A mesma necessita se ajustar aos novos padrões de 

gerenciamento exigidos pela sociedade atual, desta forma, visto a incipiência da 

temática da Qualidade de Vida no Trabalho no setor público, a estrutura rígida ainda 

adotada por esse setor e a importância das práticas de QVT, buscou-se construir 

uma visão panorâmica a despeito da Qualidade de Vida no Trabalho no âmbito 

desta organização, a partir da percepção dos seus servidores técnicos 

administrativos. 
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Buscou-se, através da Análise Fatorial, verificar o impacto e as relações das 

dimensões do modelo apresentado por Walton, na QVT da organização objeto de 

estudo. Para se atingir esse objetivo seguiu-se a seguinte sistemática: 

fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, pesquisa de campo e análise 

dos resultados. 

Considerando o âmbito desta pesquisa, contemplou-se tanto a pesquisa 

bibliográfica que constitui o procedimento básico para os estudos, pelos quais se 

busca o domínio do estado da arte sobre determinado tema, como também pela 

pesquisa de campo, que é uma investigação empírica realizada no local onde ocorre 

ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo. 

A exposição da fundamentação teórica, abordada no capítulo 2, foi importante 

para a realização eficiente do trabalho de pesquisa, uma vez que as contribuições 

teóricas dão suporte e estruturam o estudo com temas pertinentes ao objeto 

investigado. 

Os aspectos metodológicos, verificados no capítulo 3, foram necessários para 

a realização deste estudo, definindo os métodos e as técnicas que melhor 

corresponderam ao objetivo proposto. 

O capítulo 4, referente à análise e discussão dos resultados, consistiu a etapa 

do estudo, onde foi adotada uma abordagem quantitativa por meio de análises 

estatísticas, a fim de se obter uma melhor visualização dos dados coletados, 

interpretando-os com o intuito de responder o problema de pesquisa. 

Podem-se conferir, no capítulo 2 e capítulo 4, o atingimento dos objetivos 

específicos, entendidos nesse contexto, como elementos fundamentais para a 

constituição do objetivo geral que foi: avaliar o nível de Qualidade de Vida no 

Trabalho dos técnicos administrativos da UFPB – Campus I. Posteriormente ao 

atingimento desses objetivos específicos e ao embasamento das análises 

estatísticas, foi possível alcançar o objetivo geral, também conferido no capítulo 4, 

determinando o nível de Qualidade de Vida no Trabalho dos técnicos 

administrativos. 

Por meio da Análise Fatorial, detectaram-se oito fatores (componentes) 

associados à QVT dos servidores. Como resultado da Análise Fatorial (AF), 

identificaram-se também 11 variáveis (V17 - Espírito de equipe junto a seus colegas 

de trabalho; V15 - Segurança com relação à manutenção do emprego; V16 - Bom 

relacionamento interpessoal; V4 - Sua carga horária de trabalho provoca fadiga e 
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estresse; V9 - Você sente-se realizado pela atividade que exerce; V10 - Você 

executa seu trabalho com satisfação; V20 - Você conhece e obedece as normas 

estabelecidas pela organização; V19 - A organização observa e cumpre todos os 

direitos dos trabalhadores, previstos por lei; V2 - Você recebe remuneração similar a 

trabalhadores de outros setores que executam tarefas semelhantes as suas; V5 - 

Seu trabalho é repetitivo e monótono e V1 - Você recebe remuneração justa ao seu 

trabalho), definidas como as principais determinantes para uma boa Qualidade de 

Vida no Trabalho (QVT). 

Esses resultados indicaram que o nível de Qualidade de Vida no Trabalho, 

segundo a percepção, dos técnicos administrativos da UFPB foi considerado bom, 

pois dentre essas variáveis, que impactam efetivamente a QVT da organização 

estudada, apenas a variável V2 (Você recebe remuneração similar a trabalhadores 

de outros setores que executam tarefas semelhantes as suas) não está de acordo 

com a percepção dos servidores, indicando um ponto de insatisfação. 

Considerando os pontos negativos, segundo a percepção dos servidores, 

após analise descritiva das respostas, observou-se que a variável V22 (A 

organização utiliza a ginástica laboral e a pausa ativa durante sua rotina de trabalho) 

destaca-se, pois apresenta um percentual de discordância alto (81,96%), surgindo 

como o principal descontentamento dos servidores quanto aos critérios para a 

melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho. 

Conforme ilustrado, no Quadro 16, a fundamentação teórica e a análise e 

discussão dos resultados, contempladas nos capítulos 2 e 4, evidenciaram a plena 

realização dos objetivos propostos neste trabalho de dissertação. 

 

Quadro 16 - Realização dos objetivos propostos nesta dissertação 

Natureza do Objeto Descrição 
Ordem de Inserção da 

Dissertação 

Objetivo Geral 
Avaliar o nível de Qualidade de Vida no 
Trabalho dos técnicos administrativos da 
UFPB – Campus I. 

Capítulo 4, Itens 4.5, 
4.6, 4.7 

Objetivo Específico 1 Identificar as abordagens sobre o tema QVT Capítulo 2, Item 2.1 

Objetivo Específico 2 
Conhecer a atividade laboral dos técnicos 
administrativos da UFPB – Campus I 

Capítulo 4, Item 4.1.5 

Objetivo Específico 3 
Verificar a percepção dos técnicos 
administrativos da UFPB – Campus I, quanto à 
QVT; 

Capítulo 4, Itens 4.5, 4.6 

Fonte: Resultado da pesquisa (2013). 
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A QVT é uma importante ferramenta estratégica para as organizações, pois é 

a grande esperança para o alcance de altos níveis de produtividade sem esquecer a 

motivação e a satisfação do indivíduo. 

Percebe-se, então, que o objetivo maior dos novos modelos de gestão está 

na adesão dos trabalhadores, valorizando tanto as exigências materiais quanto às 

de ordem psicológica. Com isso, a integração através da aplicação da Qualidade de 

Vida no Trabalho deve voltar-se para a formação de um ambiente de maior 

satisfação e motivação individual, que propiciaria um desempenho superior do 

colaborador, assim como, a busca por objetivos da própria organização. 

Para a QVT, a integração social e segurança; a satisfação no trabalho; as 

condições de trabalho; a remuneração justa; o constitucionalismo dentre outras, são 

elementos fundamentais em ambientes organizacionais saudáveis. O conhecimento 

dessas informações é de extrema importância, podendo subsidiar tomadas de 

decisão para fomentar à QVT na organização estudada, garantindo aos servidores 

técnicos administrativos as condições necessárias para realizarem seu trabalho 

adequadamente. 

 

5.2 RECOMENDAÇÕES 

 

Considerando a abrangência e a adaptabilidade do modelo proposto por 

Walton, pode-se implementá-lo à realidade de diversos ambientes, permitindo o 

estudo da QVT em diversos setores, sejam públicos ou privados, contribuindo, desta 

forma, para a fomentação desta temática. 

Podem ser realizadas, também, pesquisas visando abranger não só a 

percepção dos colaboradores, mas também a percepção dos gestores das 

organizações, confrontando essas percepções por meio de métodos estatísticos 

mais robustos no intuito de explicar o fenômeno estudado. 

Ainda, pode-se realizar um novo estudo abordando a Análise Fatorial 

Confirmatória (AFC), a fim de testar hipóteses. Nesse caso, o pesquisador guiado 

por alguma teoria testa, em que medida, determinadas variáveis são representativas 

a um conceito / dimensão. 

Diante do que foi exposto nesta dissertação, espera-se que haja o interesse 

de outros pesquisadores em desenvolver estudos sobre assuntos correlatos à 
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temática abordada. As sugestões apresentadas acima poderão servir como ponto de 

partida para o desenvolvimento de novos trabalhos. 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 
 
Prezado (a) Senhor (a) 
 

Esta pesquisa é sobre A AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE QUALIDADE DE VIDA 

NO TRABALHO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA UFPB - CAMPUS I, e 

está sendo desenvolvida pelo pesquisador Valtércio Araújo de Albuquerque aluno 

do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção (PPGEP) do Centro 

de Tecnologia (CT) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sob a orientação 

da Profa. Dra. Maria de Lourdes Barreto Gomes. 

Os objetivos do estudo são: 

 Avaliar o nível de Qualidade de Vida no Trabalho dos técnicos administrativos da 

UFPB - Campus I. 

 Identificar as abordagens sobre o tema QVT; 

 Conhecer a atividade laboral dos técnicos administrativos da UFPB - Campus I; 

 Verificar a percepção dos técnicos administrativos da UFPB - Campus I, quanto 

à QVT; 

 Avaliar o nível de QVT utilizando o modelo de Walton. 

A finalidade deste estudo é fomentar A Qualidade de Vida no Trabalho, 

demonstrando que essa abordagem a cada dia vem ganhando maior 

importância no âmbito das organizações e também espaços nas discussões 

no meio acadêmico e empresarial, sendo apontada como um diferencial 

competitivo no mercado. Percebe-se que a mesma é um assunto de interesse 

de diversos segmentos, pois trata de questões diretamente ligadas ao bem-

estar. 

Solicitamos a sua colaboração como respondente do questionário da 

pesquisa, assim como sua autorização para apresentar os resultados deste estudo 

em eventos da área e publicações em revistas científicas. Em caso de publicação 

dos resultados, seu nome será mantido em sigilo.  Informamos que a presente 

pesquisa não envolve riscos a sua saúde nem constrangimentos, pois o 

levantamento dos dados é feito através de um questionário considerando 

apenas a sua opinião sobre o tema abordado. 
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Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o (a) 

senhor (a) não é obrigado (a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as 

atividades solicitadas pelo Pesquisador (a). Caso decida não participar do estudo, ou 

resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem 

haverá modificação na assistência que vem recebendo na Instituição. 

Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou 

ciente que receberei uma cópia desse documento. 

 

 

 

______________________________________ 
Assinatura do Participante da Pesquisa 

ou Responsável Legal 
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OBERVAÇÃO: (em caso de analfabeto - acrescentar) 
                                                              
 
 
                                                                                                                                   

Espaço para impressão                                                                                                                                        
dactiloscópica 

______________________________________ 
                Assinatura da Testemunha                                                                                                                                                            
    
 

Contato com o Pesquisador Responsável: Caso necessite de maiores 
informações sobre o presente estudo, favor ligar para o pesquisador Valtércio 
Araújo de Albuquerque. 
 
Endereço: 
Universidade Federal da Paraíba 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 
Centro de Tecnologia - Campus I, Bloco G 
Cidade Universitária 
João Pessoa, PB - Brasil. 
CEP: 58051-970 
Telefone: (83) 3216-7124 
Telefone Pessoal: (83) 3235-9191; (83) 8848-8206 

Ou 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley - HULW - 4º 
andar. 
Campus I - Cidade Universitária - Bairro Castelo Branco - CEP: 58059-900 - João 
Pessoa-PB FAX (083) 32167522 CNPJ: 24098477/007-05 - Telefone: (83) 3216-
7964 - E-mail: comitedeetica@hulw.ufpb.br 

 
Atenciosamente, 

 
___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura do Pesquisador Participante 

 
 
 
 
Obs: O sujeito da pesquisa ou seu representante e o pesquisador responsável 

deverão rubricar todas as folhas do TCLE apondo suas assinaturas na última 

página do referido Termo. 
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APÊNDICE B - Parte 1. Perfil do Entrevistado 

 
1. Sexo: 

(    ) Masculino                                           (    ) Feminino 
2. Faixa etária: 

(    ) até 20 anos                               (    ) de 41 a 50 anos 
(    ) de 21 a 30 anos                        (    ) acima de 50 anos 
(    ) de 31 a 40 anos 
3. Estado civil: 

(    ) solteiro (a)                          (    ) desquitado (a)                  (    ) viúvo (a) 
(    ) casado (a)                          (    ) divorciado (a)                   (    ) companheiro (a) 
4. Escolaridade: 
(    ) Alfabetizado                                            (    ) superior incompleto 
(    ) Ensino fundamental                                (    ) superior completo 
(    ) Ensino médio                                          (    ) Pós-graduado 
5. Tempo de Trabalho: 
(    ) 1 ano                                                     (    ) de 11 a 15 anos 
(    ) de 2 a 5 anos                                        (    ) de 16 a 20 anos 
(    ) de 6 a 10 anos                                      (    ) acima de 20 anos 

Cada questão contém cinco alternativas, você deve escolher e marcar um (x) 
apenas em uma alternativa correspondente ao conceito de cada aspecto abaixo 
indicado. 

 
  

Discordo 
Totalmente 

1 

Discordo 

2 

Indiferente 

3 

Concordo 

4 

Concordo 
Totalmente 

5 
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PARTE 2. QUESTIONÁRIO 
 

Dimensão 
 

Na sua opinião... 

 

Discordo 

Totalmente 
Discordo Indiferente Concordo 

Concordo 

Totalmente 

1 

1. Você recebe remuneração justa ao 
seu trabalho. 

 
    

2. Você recebe remuneração similar a 
trabalhadores de outros setores que 
executam tarefas semelhantes as 

suas. 

     

3. Um trabalhador de outra 
organização, que exerce tarefa 

semelhante a sua, possui mesma 
remuneração. 

     

  2 

4. Sua carga horária de trabalho 
provoca fadiga e estresse. 

 
   

 
 
 

5. Seu trabalho é repetitivo e 
monótono. 

 
    

6. A organização respeita as normas 
de segurança, prevenindo acidentes e 

zelando pelo seu bem-estar físico e 
mental. 

     

7. Fatores como a limpeza e a 

organização existentes em seu 
ambiente de trabalho permitem que 
você realize suas tarefas com mais 

aconchego e praticidade (facilidade). 

 
    

8. As condições ambientais existentes 
no seu trabalho como a iluminação, 

ruídos, a temperatura, entre outros 
aspectos são favoráveis ao seu 
desempenho e bem-estar no trabalho. 

 
    

3 

9. Você sente-se realizado pela 
atividade que exerce. 
 

     

10. Você executa seu trabalho com 

satisfação. 
     

11. As atividades realizadas por você 
exigem habilidades e conhecimentos 
diversos. 

 
    

12.  Você possui autonomia para 
resolver problemas relacionados à sua 

atividade. 
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Dimensão 
 

Na sua opinião... 

 

Discordo 

Totalmente 
Discordo Indiferente Concordo 

Concordo 

Totalmente 

4 

13. A organização permite a 

oportunidade de ascensão 
profissional. 

     

14. A organização possibilita a 
oportunidade de aquisição e 
aprimoramento de conhecimentos. 

     

15. Você se sente seguro com relação 

à manutenção de seu emprego. 
 

    

5 

16. Você possui um bom 
relacionamento interpessoal. 

     

17. Você demonstra um espírito de 
equipe junto a seus colegas de 
trabalho. 

 

     

18. Você possui abertura para dar 

sugestões e manifestar suas ideias 
aos seus superiores hierárquicos. 

     

6 

19. A organização observa e cumpre 
todos os direitos dos trabalhadores, 
previstos por lei. 

 
    

20. Você conhece e obedece as 
normas estabelecidas pela 

organização. 

 
    

21. Você considera que a organização 
se preocupa com a sua qualidade de 
vida no trabalho, pois ela procura 

fazer de tudo para que você se sinta 
motivado e tenha um bom 
desempenho. 

     

22. A organização utiliza a ginástica 

laboral e a pausa ativa durante sua 
rotina de trabalho. 

     

7 

23. O seu trabalho interfere na sua 
vida pessoal. 

     

24. Você realiza medidas visando 

melhorar sua qualidade de vida. 
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Dimensão 

 

Na sua opinião... 
 

Discordo 

Totalmente 
Discordo Indiferente Concordo 

Concordo 

Totalmente 

8 

25. Você possui uma visão positiva a 
respeito da imagem da organização. 

     

26. A organização proporciona lazer e 
entretenimento, como encontros 

informais em área de lazer, incentivos 
ao esporte, comemorações 
envolvendo toda a família, etc. 

     

27. A organização se preocupa com a 

sua responsabilidade social, 
principalmente com o desenvolvimen- 
to da comunidade onde está 

localizada. 

 
    

 

 

 

Dimensões – Modelo de Walton 

1. Compensação Justa e Adequada 5. Integração Social na Organização 

2. Condições de Trabalho 6. Constitucionalismo 

3. Uso e Desenvolvimento de Capacidades 7. O Trabalho e o Espaço Total de Vida 

4. Oportunidade de Crescimento e Segurança 8. Relevância Social da Vida no Trabalho 

 

 
 


