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RESUMO

O presente estudo teve como principal objetivo verificar como o trabalho noturno
reflete na Qualidade de Vida no Trabalho do empregado em uma empresa de
mineração. Realizou-se um estudo de caso utilizando um questionário estruturado a
partir do modelo teórico de Walton (1973) permitindo uma análise quantitativa dos
oito critérios de avaliação da QVT, relacionando aspectos internos e externos à
organização. O universo amostral foi composto por 147 ferroviários da mineradora
que atuam no trecho Vitória (ES) a Minas Gerais. Os questionários aplicados
apresentaram resultados que revelam uma boa percepção da Qualidade de Vida no
Trabalho por parte dos respondentes, principalmente nos critérios relacionados a
integração social na organização, condições de trabalho e relevância social da vida
no trabalho. No entanto, observou-se uma insatisfação por parte dos mesmos em
relação aos critérios que tratam de “compensação justa e adequada” e
“constitucionalismo”. De maneira geral, verificou-se uma avaliação positiva da QVT e
com este estudo foi possível concluir que os trabalhadores noturnos sentem os
efeitos do horário de trabalho principalmente em sua vida social, embora tenham
sido enfáticos ao afirmarem que estão adaptados a esse horário e que isso não
afeta sua qualidade de vida. Sugerem-se novos estudos para avaliar os efeitos da
privação do sono no desempenho das atividades dos trabalhadores noturnos. Além
disso, faz-se necessário analisar as possíveis manifestações de sintomas presentes
na Síndrome de Maladaptação ao Trabalho em Turnos.

Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho; Trabalhador Noturno.

ABSTRACT

The main objective of this study is to verify how the night-time work impacts on the
Quality of Working Life of the workers in a mining company. A case study was
conducted by using a questionnaire based on the theories of Walton‟s Model (1973),
which allowed a quantitative analysis of the eight QWL criteria, relating to internal
and external aspects of the organization. The sample surveyed consisted of 147
railroaders who work on the railroad track between Vitória (ES) and Minas Gerais.
The results of the survey showed a good perception of the Quality of Working Life by
the respondents, mainly concerned to the criteria related to the Social Integration in
the Organization, Work Conditions and Social Relevance of Work in the Life.
However, dissatisfaction was also observed among them, regarding the criteria about
the Fair and Appropriate Compensation and Constitutionalism. Overall, a positive
evaluation of the QWL was observed and this study made possible concludes that
the night-time workers feel the effects of their working hours, principally in their social
lives. However, they are emphatic to affirm they are adapted to this night-time work
and it does not affect their quality of life. It is appropriate to conduct new studies to
evaluatethe effects of the sleep deprivation on the performance of the night workers.
Furthermore, it is necessary to analyse the possible manifestations of symptoms
present in the Shift Work Maladaptation Syndrome.

Keywords: Quality of Working Life, night workers.
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1 INTRODUÇÃO

Da antiguidade até os dias atuais, muito tempo se passou e grandes
transformações ocorreram afetando todos os segmentos da sociedade. No presente,
vive-se na Sociedade do Conhecimento onde o capital humano é fator significante
na busca pela vantagem competitiva e o trabalho já não é mais visto apenas como
um meio de subsistência e sim um processo multifatorial.
O trabalho individual ou coletivo tem sido influenciado pelas constantes
transformações ocorridas nas últimas décadas em todo o mundo. As formas de
organização vêm se modificando a fim de satisfazer as necessidades dos grupos
que compõem as comunidades, podendo ser uma fonte de prazer, de realização,
crescimento e subsistência, mas ao mesmo tempo se tornando fonte de desgaste e
sofrimento. (SOUZA; ERNST; FILUS, 2008, p. 2).
Perante essas mudanças o trabalho noturno tornou-se uma constante na
vida da sociedade, onde cada vez mais pessoas passaram a depender dos negócios
que esse tipo de labor oferece. Além dos impactos biológicos o trabalho noturno,
supõe-se, que traga maior isolamento social, em função dos horários nãonormativos, repercutindo negativamente sobre a vida do trabalhador e de sua família
(CIA e BARHAM, 2008).
Kilimnik e Moraes (2000) identificam uma série de fatores que afetam a
qualidade de vida do homem moderno e constituem seu ambiente físico, psíquico e
social, tais como: a família, as condições ambientais e de saúde, a cultura, o lazer, a
educação, as políticas governamentais, o próprio indivíduo e, finalmente, o trabalho.
A questão da qualidade de vida tem trazido grandes preocupações para a
sociedade, a se ver pelos movimentos ecológicos, de preservação da natureza e da
vida humana, bem como programas de responsabilidade social.
Dentro deste contexto, o estudo da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT)
torna-se imprescindível no cenário contemporâneo, onde as organizações vivem em
um ambiente competitivo e a busca por resultados adquire amplitude mais
desafiadora. Isto exige dos trabalhadores um maior esforço em sua capacidade de
suportar cobranças e viver constantemente sob pressão. (STEFANO et. al, 2006).
Um programa de QVT tem como objetivo gerar uma organização mais
humanizada, na qual o trabalho envolve, simultaneamente, relativo grau de
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responsabilidade e de autonomia a nível do cargo, recebimento de recursos de
“feedback” sobre o desempenho, com tarefas adequadas, variedade, enriquecimento
do trabalho e com ênfase no desenvolvimento pessoal do indivíduo. (WALTON,
1973).
Em decorrência de todas as transformações que influenciaram o estilo de
vida do trabalhador e que levaram os sindicatos e as organizações a reverem
metodologias aplicadas, esta pesquisa focou seus estudos na tentativa de
demonstrar os fatores que influenciam na Qualidade de Vida no Trabalho noturno,
segundo o modelo teórico de Walton (1973).
Fischer, Lieber e Brown (1995) explicam que o trabalho à noite está
associado a um cotidiano essencialmente diferente do adotado pela comunidade em
geral e cada indivíduo apresenta uma forma diferente de expressão do seu ritmo
biológico. Sendo assim, o padrão de normalidade é alterado em conseqüência das
perturbações causadas pelo trabalho noturno. Contudo essas perturbações
observadas entre outras, como a segurança no trabalho, o convívio social, o
desempenho em suas tarefas e etc., poderão contribuir ou não com o nível de
Qualidade de Vida no Trabalho.
Para tanto, tornou-se necessária a ampliação do conhecimento sobre a
realidade desses empregados e estabeleceu-se, assim, o problema da pesquisa,
norteado pela seguinte pergunta: Tendo como base o modelo de Walton quais as
percepções sobre o impacto do expediente noturno sobre a Qualidade de Vida no
Trabalho dos empregados de uma empresa de mineração?
No intento de se responder ao problema proposto, traçou-se como
objetivo geral verificar como o trabalho noturno reflete na Qualidade de Vida no
Trabalho do empregado em uma empresa de mineração. E os objetivos específicos
foram elaborados conforme a seguir:
 identificar os níveis de Qualidade de Vida no Trabalho, através do
questionário estruturado a partir do modelo de Walton (1973), pelos
trabalhadores da empresa de mineração como mais importantes;
 verificar se existem impactos diferentes no trabalho noturno na
perspectiva dos dados demográficos;
 analisar as percepções dos trabalhadores dos segmentos pesquisados
sobre as implicações do trabalho noturno na vida do trabalhador.
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Este trabalho justifica-se pela preocupação com a Qualidade de Vida no
Trabalho noturno de uma empresa do ramo de mineração, diagnosticando os limites
que possam interferir na satisfação e bem-estar do trabalhador na execução de sua
tarefa, resgatando valores humanos e ambientais negligenciados em favor do
avanço tecnológico da produtividade e do crescimento econômico. (WALTON, 1973).
Estudos têm demonstrado que trabalhadores forçados a alterar o ciclo
sono/repouso em função do turno de trabalho tendem a dessincronizar seus ritmos
fisiológicos (endógenos), em relação aos do meio ambiente (exógenos), acarretando
com isso, uma série de desordens na organização dos sistemas fisiológicos como,
por exemplo, a fragmentação do sono, constituindo um dos efeitos dos conflitos
prolongados entre zeitgebers (do alemão: zeit=tempo; geber=doador), que são
estímulos ambientais capazes de alterar o relógio biológico nas espécies.
(TENREIRO et al.,1990).
O trabalho em turnos e noturno é freqüentemente apontado como
possível causador de desordens fisiológicas e psicológicas e desgastes na vida
social e familiar, prejudicando o profissional na sua vida, levando ao desgaste físico
e mental do trabalhador, repercutindo sobre o seu desempenho produtivo e sua
qualidade de vida. (RÉGIS FILHO, 1998, p. 67).
As perturbações da saúde se manifestam através de insônia, irritabilidade,
sonolência excessiva, fadiga contínua e mau funcionamento do aparelho digestivo e
cardiovascular. As interferências nas relações sócio-familiares são traduzidas pela
ausência do pai, mãe, amigo, namorado, filha, e outros; em momentos de datas
comemorativas, fins de semana e feriados. (RÉGIS FILHO, 1998, p. 72).
Fischer, Lieber e Brown (1995) afirmam que as conseqüências destas
perturbações são observadas a curto, médio e longo prazo, tanto na qualidade de
vida do trabalhador como de sua família, na saúde dos trabalhadores, na qualidade
da assistência prestada, na segurança do trabalho e conseqüentemente na
capacidade para o trabalho.
Os autores Metzner e Fischer (2001) em um estudo transversal sobre a
fadiga e capacidade para o trabalho, realizado com trabalhadores de turnos diurnos
e noturnos de uma indústria têxtil, obtiveram resultados que indicaram que nem
sempre o trabalho noturno é um fator prejudicial à saúde e que variáveis como o
turno de trabalho e o estilo de vida são relevantes para explicar a percepção de
capacidade para o trabalho dos profissionais na mineração.
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A partir deste contexto e através da realização de uma abordagem ampla
da qualidade de vida no trabalho e discussões acadêmicas sobre o trabalho noturno,
o tema abordado neste estudo certamente poderá contribuir em muito com o
conhecimento científico, cuja carência de pesquisas em Qualidade de Vida no
Trabalho noturno, será de grande colaboração na área de comportamento
organizacional, proporcionando debates, pesquisas e produções intelectuais,
conforme entendimento de Zanardo (2010).
O trabalho ora apresentado está estruturado da seguinte forma: o primeiro
capítulo trata da introdução do tema, os objetivos a que se propõe e a justificativa
para o seu desenvolvimento.
Em seguida, é descrito o referencial teórico com o qual se pretendeu dar
sustentação teórica às idéias que referenciam o presente estudo. Iniciou-se
discorrendo sobre a história do trabalho, o trabalho em turnos e em seqüência o
trabalho noturno direcionando o estudo para o tema sobre a Qualidade de Vida no
Trabalho, sua conceituação e principais teóricos, um breve levantamento sobre as
pesquisas empreendidas na área no Brasil e em alguns países, em seguida faz-se
uma abordagem mais detalhada no modelo de Walton que norteou a pesquisa
realizada.
Dando seguimento, o terceiro capítulo fala sobre os procedimentos
metodológicos adotados na realização da investigação empírica, descrevendo o
delineamento da pesquisa, as formas utilizadas para definição da população e
amostra, a coleta e tratamento dos dados.
O quarto capítulo trata da análise dos dados colhidos na aplicação dos
questionários, compatibilizando-os com a orientação teórica adotada. O quinto
capítulo apresenta as conclusões e considerações finais sobre o trabalho e
finalmente são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Trabalho – conceitos e evolução

Na Antigüidade, o trabalho era entendido como a atividade dos que
haviam perdido a liberdade. O seu significado confundia-se com o de sofrimento ou
infortúnio. O homem, no exercício do trabalho, sofre ao vacilar sob um fardo. O fardo
pode ser invisível, pois, na verdade, é o fardo social da falta de independência e de
liberdade. (KURZ, 1997, p.3).
Na tradição judaico-cristã, o trabalho associa-se à noção de punição, de
maldição, como está registrado no Antigo Testamento (punição do pecado original).
Na Bíblia, o trabalho é apresentado como uma necessidade que leva à fadiga e que
resulta de uma maldição: "Comerás o pão com o suor de teu rosto" (Gn. 3,19).
Os gregos utilizavam duas palavras para designar "trabalho: ponos, que
faz referência a esforço e à penalidade, e ergon, que designa criação, obra de arte.
Isso estabelece a diferença entre trabalhar no sentido de penar, ponein, e trabalhar
no sentido de criar, ergazomai. Parece que a contradição "trabalho-ponos" e
"trabalho-ergon" continua central na concepção moderna de trabalho. Pode-se
observar em diferentes línguas (grego, latim, francês, alemão, russo, português) que
o termo trabalho tem, em sua raiz, dois significados: esforço, fardo, sofrimento e
criação, obra de arte, recriação. (BUENO, 1988, p. 25).
Na língua espanhola emprega-se a expressão laborar, trabajar e trabajo
(esforço: físico, mental); na língua francesa, travail designa, em sua origem, tudo o
que faz sofrer; em alemão, a palavra arbeit antigamente significava moléstia; e, em
inglês, empregam-se as palavras labour (fadiga, cansaço), work, job and effort.
Para Viegas1 (1989), "a palavra trabalho significa originariamente
'Tripalium', instrumento de tortura formado de três paus". No século XII, a palavra
significava tormento, sofrimento. No século XIII, ganhou uma nova acepção, não
muito diferente: dispositivo para imobilizar os grandes animais, uma espécie de
canga.
1

Em conferência pronunciada para os profissionais do Centro de Reabilitação Profissional do INSS.
Belo Horizonte, em 12.07.1989. (mimeo).
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Na tradição cristã, a Reforma Protestante fez com que o trabalho
passasse a ser visto como instrumento de salvação e como forma de realizar a
vontade divina. Na tradição oriental, as religiões viam o trabalho como uma atividade
que harmoniza os homens com a natureza e que desenvolve o seu caráter.
No final da Idade Média, expressava-se o trabalho com o sentido positivo
que passou a incorporar: era encarado como uma ação autocriadora, e o homem,
em seu trabalho, como senhor de si e da natureza. Deu-se valorização positiva ao
trabalho, considerado, então, como um espaço de aplicação das capacidades
humanas. Acompanhava-o a noção de empenho, que é o esforço para atingir
determinado objetivo.
Na Antigüidade, distinguia-se trabalho de labor. Essas palavras têm
etimologia diferente para designar o que hoje se considera a mesma atividade.
Ambas conservam seu sentido, a despeito de serem repetidamente usadas como
sinônimos. O trabalho, além do labor e da ação, é um dos elementos da vida ativa.
"O labor é a atividade que corresponde ao processo biológico do corpo humano. O
trabalho é a atividade correspondente ao artificialismo da existência humana. A ação
corresponde à condição humana". (ALBORNOZ, 1988, p.23).
O trabalho não está, necessariamente, contido no ciclo repetitivo vital da
espécie. É por meio do trabalho que o homem cria coisas a partir do que extrai da
natureza, convertendo o mundo num espaço de objetos partilhados. Diferencia-se,
então, o labor do trabalho. O primeiro é um processo de transformação da natureza
para a satisfação das necessidades vitais do homem. O segundo é um processo de
transformação da natureza para responder àquilo que é um desejo do ser humano,
emprestando-lhe certa permanência e durabilidade histórica.
A cultura é cultivada, fruto de um processo de enriquecimento e de
transformação. E assim o trabalho se torna uma palavra sugestiva que faz um
convite a imagens de crescimento e não de degeneração e sofrimento. (VIEGAS,
1989, p. 2).
É necessário que o trabalhador possa conceber o seu trabalho como um
ato de elaboração, não uma simples ocupação, mas que possibilita a construção do
ser pessoa, que mesmo incomodado, é capaz de produzir com um intenso prazer.
(VIEGAS, 1989).
Além disso, a busca por essa ressignificação do sentido do trabalho, que
o trabalhador necessita reivindicar, com vistas ao futuro, é fruto de todo um processo
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contínuo de mudanças históricas nas relações do trabalho. E esse conhecimento
histórico é fundamental para que se possam avaliar como os sucessivos
atendimentos às suas necessidades e a organização do seu ambiente de trabalho
foram sendo obtidos e ampliados.
Zanardo (2010, p. 18) afirma que “o maior marco de transformação na
organização social e simbólica do trabalho foi a Revolução Industrial”. Durante esse
período da história, em uma visão capitalista, o trabalho tornou-se mais valorizado e
o homem, aos poucos, adquiriu sua independência e se transformou em um
trabalhador livre, capaz de transformar a natureza, a matéria, em objetos
apropriados para prover suas necessidades e também vender sua força de trabalho.
Com o decorrer dos anos, o trabalho deixou de ser individual para ser realizado de
forma coletiva.
Após as grandes navegações, a sociedade ocidental pautou-se pelo
processo de extensão do mercado capitalista e pela manufatura. Até a
revolução industrial o homem trabalhava, prioritariamente, para promover o
seu próprio sustento. A partir de então, o homem passa a trabalhar,
principalmente, para outros, se institucionalizando o emprego. Daí decorre
dois fenômenos: a venda da sua força de trabalho e o estabelecimento de
uma relação contratual entre trabalhador e patrão. (FRITSCH, 2006, p. 239).

Bauman (2001) analisando a sociedade moderna, afirma que por meio de
seus afazeres laborais, o trabalhador foi muito favorecido nesse período, pois houve
o acúmulo de capital e a redução da miséria, mas, implícito a tudo isso, estava a
proposta de contribuição para o estabelecimento da ordem, no intuito de colocar a
sociedade humana no comando de seu próprio destino.
Durante a Revolução Industrial – até o início do século XX - o processo do
trabalho se tornou intrincado, transitando pela produção em massa e mecanizada,
mão-de-obra não especializada, trabalho com poucas aspirações profissionais,
centralização do poder e autoritarismos, conforme Rodrigues (1999).
Zanardo (2010) relembra que era uma época em que os conflitos das
relações sociais de produção apresentavam duas demandas: a necessidade de
descentralizar o poder e o desenvolvimento de novas formas de gestão. A
necessidade de descentralizar o poder, de dar maior autonomia aos trabalhadores,
não ocorreu de fato; pelo contrário, o que ocorreu foi um aumento descontrolado da
mecanização dos trabalhadores, uma autoridade acentuada e uma centralização do
poder.
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O trabalho e a vida humana estão tão intrinsecamente relacionados, que
o primeiro além de oferecer recursos para que o homem obtenha os bens
necessários à vida, também lhe proporciona condições para uma socialização, uma
oportunidade para que se desenvolva uma identidade a ser conhecida pela
sociedade. Engels (1984, p. 9) já afirmava que “o trabalho é o fundamento da vida
humana e, sob determinado aspecto, o trabalho criou o próprio homem”.
Com o trabalho, o homem passou a gerar mais do que suficiente para o
seu próprio sustento, produzindo um excedente, fato que ocorre com maior
visibilidade no modo de produção capitalista. “Trabalho é a atividade desenvolvida
pelo homem, sob determinadas formas, para produzir riqueza”. (OLIVEIRA, 1987, p.
5).
Carmo (1992) inferiu que, para muitos, o trabalho é o sucesso para
ultrapassar os infortúnios e o parâmetro para medir a acumulação de capital,
demonstrando a habilidade de vencer na vida. O autor também se referiu ao
prestígio que o trabalho tem em relação às representações sociais de um indivíduo.
O trabalho produz alguns valores que podem qualificar ou desqualificar o
trabalhador, ou seja, persiste uma situação de oposição entre o sentido que a
pessoa constrói para ela e o significado que a sociedade atribui ao trabalho que
efetivamente desenvolve.
Brief e Nord (1990), Borges (1998) e Borges e Yamamoto (2004) em
estudos diversos entenderam que a acepção do trabalho é composta por uma
cognição subjetiva, histórica e dinâmica:
 é subjetiva, por refletir a história pessoal de cada um, como um
contínuo único e estruturado, condicionado por múltiplos fatores
internos e externos. Vivendo as coisas a sua maneira, a pessoa
projeta-se nas atividades laborais, conferindo-lhes significados
pessoais, transfigurando-as de tal modo que se tornam vivências
únicas.

As

experiências

significativas

são

incorporadas

e

interiorizadas, passando a fazer parte da identidade de cada um;
 é social, porque reflete as condições históricas da sociedade na
qual

está

inserido,

consentindo

ao

significados para as suas experiências;

ser

humano

elaborar
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 é dinâmica, no sentido de que é construto inacabado, em
permanente processo de construção, no qual cada trabalhador vai
construindo de modo pessoal a sua história, à custa das situações
por que passa e dos acontecimentos que vivencia a cada dia.
Decorrente disso, sua caracterização varia conforme seu próprio
caráter histórico-social.

Conforme Antunes (2003), a relação natural do homem com seu trabalho
demonstra a busca de uma vida cheia de sentido. Entretanto, o trabalho não pode
ser entendido como simples meio para um fim – o fim de ganhar a vida. Fazendo
dele e de outras realizações uma esfera de liberdade, o ser humano social
encontrará tal sentido.
Como ser humano social, o homem elabora sua identidade alicerçada nas
relações que desenvolve enquanto trabalhador, o que afeta seus valores,
representações e sua visão de mundo.
Zanardo (2010) ao discorrer sobre o assunto diz que:
O trabalho pode representar o campo das relações que aprimora enquanto
trabalhador, o que afeta seus valores, representações e sua visão de
mundo. O trabalho pode representar o campo das relações do indivíduo
com a comunidade, recebendo assim, sentido. Desta forma, ele passa a
valorizar o que é valorizado também pela sociedade como, por exemplo, ter
um emprego, carteira assinada, receber um salário, e se submeter a muitas
situações
para
manter-se
“incluído”
dentro
dessa
população
economicamente ativa, valorizada pela sociedade. (ZANARDO, 2010, p.
21).

Assim, são muitos os desafios que o ambiente organizacional se deparará
neste terceiro milênio, para que o trabalhador tenha boas condições de trabalho.
Assegurado pela organização, deve haver um clima adequado que, por sua vez,
resultará numa boa Qualidade de Vida no Trabalho, favorecendo a formação e a
manutenção de indivíduos criativos, serenos, responsáveis e com capacidade para
demonstrar ou desenvolver novas habilidades, gerando, assim, um melhor retorno
para a própria empresa. (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000).
Segundo Antunes (2003) não havendo esse investimento no trabalho, vaise ter um trabalhador alienado e um trabalhador alienado pode ter a sua qualidade
de vida comprometida.
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Na seqüência desse trabalho, discute-se um aspecto específico que é o
trabalho em turno e o trabalho noturno, focando no período noturno, pois esta
jornada supõe-se pode afetar tanto a qualidade de vida, a capacidade para o
trabalho, bem como o desempenho e a satisfação do trabalhador, conforme estudos
realizados por Zanardo (2010) e Regis Filho (1998).

2.1.1 Trabalho em turno

Regis Filho (1998) ao dissertar sobre o trabalho em turnos e sobre o
trabalho noturno recorda que desde a invenção do fogo, a cerca de 7.000 a.C., o
homem pode permanecer fora dos abrigos até um pouco mais tarde e com o
nomadismo era necessário que fossem feitas vigílias para guardar a segurança da
tribo e dos seus animais.
Wagner (1984) afirma que tanto os gregos como os romanos faziam uso
de velas e tochas flamejantes para iluminarem a noite com o objetivo de protegerem
acampamentos militares, e mesmo em alto-mar os marinheiros vigiavam as rotas
dos navios para que estes não encalhassem e nem se tornassem alvos de
saqueadores. Ainda segundo o autor, com a evolução da civilização aumentaram as
necessidades de comunicação e transporte fazendo com que estes serviços
ocorressem em entregas noturnas de correio, navegação e transporte terrestre. E já
aí são citadas as profissões de segurança e manutenção da lei, padarias e hospitais
que exigiam sua permanência em tempo integral para sociedades em crescimento.
Na Idade Média, segundo Wagner (1984), um hiato ocorre no trabalho em
turnos e noturno devido a duas razões principais: primeiro porque a divisão de
grandes populações citadinas em estados feudais rurais reduziu a necessidade de
comércio e, em segundo, porque o desenvolvimento de regulamentos para artesãos
e demais profissões obrigou que as atividades comerciais fossem realizadas
somente durante o dia.
Na Renascença o trabalho em turnos e noturno é retomado em função
das expansões que o comércio vive e da evolução cultural que marcou toda esta
época. A utilização eficiente e produtiva do tempo é valorizada, inclusive no trabalho
exercido em turnos e noturno.
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Com a invenção da lâmpada elétrica em 1879 por Thomas Edison, um
novo salto é dado para o crescimento do trabalho em turnos e noturno, já que
permitiria a utilização de equipamentos em tempo integral e a oferta de bens e
serviços sem interrupção, por 24 horas, conforme estudos de White e Keith (1990).
O próximo fato de grande relevância para o trabalho em turnos e noturno
ocorre com a Revolução Industrial seguida pela urbanização. Através do gás e das
lâmpadas elétricas esta forma de organização temporal do trabalho se tornou mais
acessível. Nesta época as pressões sociais obrigaram as fábricas a reduzirem suas
longas jornadas de 12 -16 horas de trabalho fazendo com que mais pessoas fossem
contratadas em variados turnos.
Na Primeira Guerra Mundial (1914 -1918) um grande número de mulheres
e homens deixa o campo para irem trabalhar nas fábricas de munição, em períodos
definidos por turnos. Quando a Segunda Grande Guerra (1939 -1945) eclodiu, o
trabalho em jornadas cresceu quase 1% ao ano nos Estados Unidos, conforme
dados de Moore-Ede (1983).
Desde então, o trabalho em turnos e noturno tornou-se comum na
indústria de alimentos, cerâmica, metalurgia, serviços de saúde, segurança e
transporte.
O trabalho em turno é caracterizado pela “continuidade da produção e
uma quebra da continuidade no trabalho realizado pelo trabalhador”. (MAURICE,
1975, p. 51).
Ao estudar os limites entre o dia e a noite, Fischer (2004) analisa que os
mesmos já não são mais respeitados para vigília e descanso dos trabalhadores.
Para resolver essa questão, empresas passaram a fazer uso da escala de trabalho
em turnos, que para Martins (2002) vem ocorrendo com uma freqüência cada vez
maior, por razões que vão desde motivos de ordem técnica e econômica ao
atendimento das necessidades básicas da sociedade.
A forma de trabalho em turno decorre da necessidade de fornecer
cobertura 24 horas às empresas. Normalmente, os sistemas de escalas
compreendem três turnos de oito horas ou dois turnos de doze horas em cada 24
horas, ou quatro turnos de seis horas, turno noturno fixo a partir de 22 horas de um
dia até cinco horas do dia seguinte, assim como outras combinações conforme a
possibilidade das atividades desenvolvidas ou das necessidades e condições das
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pessoas em desenvolverem tais atribuições. (BARRAU-BAUMSTARCK et al. 2009;
BAULK et al. 2007).
Akerstedt e Wright Jr. (2009) enfatizam que a modalidade de turnos é
maior na produção industrial, em razão da necessidade de continuidade das
atividades do setor, o que originalmente era restrito aos serviços essenciais, como
aqueles relacionados à saúde e à segurança.
Em 1988, com a promulgação da nova Constituição Federal, o texto
incorporou em seu Artigo 7º, Inciso XIV a jornada de seis horas para o trabalho em
turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva, conforme abaixo:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos
de revezamento, salvo negociação coletiva; (...). (BRASIL, 1988).

A jornada de trabalho possui natureza pública e jurídica, uma vez que o
Estado a delimita, de maneira que o trabalhador tenha condições de descansar e
não venha prestar serviços em largas jornadas. Por outro lado, possui natureza
privada, visto que as partes contratantes podem estabelecer jornadas inferiores as
previstas na legislação ou nas normas coletivas, determinando a legislação apenas
parâmetros máximos de duração da jornada. (NUNES APOLINÁRIO, 2009).
Segundo Rodrigues (1999), o trabalho em turnos apresenta em seu
histórico vantagens relacionadas com:
 adicionais salariais;
 possibilidade de se obter agenda mais favorável para cuidar da
família;
 trabalho com menor supervisão e;
 maior liberdade em termo de atitudes e ritmo de trabalho.

Porém, no entender de Rodrigues (1999), quando uma pessoa é
submetida a uma nova rotina de atividades e descanso é notório o surgimento de
pontos negativos que acarretam os seguintes problemas:
 riscos à saúde (como doenças cardiovasculares e queixas
gastrointestinais);
 aumento do nível de acidentes pessoais e industriais;
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 insônia;
 fadigas crônicas;
 insatisfação com o trabalho;
 diminuição do desempenho de produtividade;
 maiores custos devido ao maior absenteísmo e
 rotatividade.

Segundo Conway et al. (2006), idade, números de filhos, status na família,
cargo na empresa, atribuições desenvolvidas entre outros, são fatores que podem
ser preponderantes nas causas de saúde do trabalho noturno, o que influenciará na
qualidade de vida.

Complementando, Baulk et al. (2007) mencionam que outro

ponto significativo que deve ser considerado é o segundo emprego, principalmente
onde variáveis como, renda e ocupação profissional, são cruciais nas implicações do
trabalho em turno.
Outras abordagens, citadas por Rutenfranz, Knauth e Fischer (1989)
mostram que se têm hoje a presença dos turnos de trabalho para uma melhor forma
de organização de acordo com três motivos:
 causas tecnológicas: onde certos tipos de produtos só podem ser
elaborados com alta qualidade se o processo produtivo não for
interrompido a cada oito ou dezesseis horas. Estes motivos
tecnológicos quase sempre levam ao trabalho ininterrupto, no qual o
trabalho não ocorre em função da hora, mas sim em função da
semana;
 imposições econômicas: porque leva a instalação de máquinas
extremamente caras e que só podem ser pagas através de prazos,
levando assim, ao seu funcionamento contínuo para gerar lucro e
dessa forma, ser paga;
 atendimento a população: este aspecto é direcionado a população,
seus desejos e necessidades de consumo, como por exemplo: se
uma padaria deixasse de funcionar aos domingos, deixaria de
atender à vizinhança, que está em casa, descansando e que mais
deseja seus produtos, enquanto que a padaria em si, deixaria de ter
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lucro com a venda dos pães e gastaria menos com os funcionários
que deveriam estar de plantão naquele dia.

Vive-se em uma sociedade em que os horários de trabalho em turnos e
noturno

estão

aumentando

consideravelmente.

As

alterações

econômicas,

demográficas e tecnológicas são as principais causadoras destas mudanças.
(PRESSER, 1999).

2.1.2 O trabalho noturno

O trabalho noturno tornou-se uma constante na vida da sociedade, uma
vez que mais pessoas passaram a depender dos negócios que esse tipo de labor
oferece. No entanto, Chaves (1995, p. 69) esclarece que “o labor noturno, por ser
contrário à natureza do ser humano predominantemente diurna, provoca um quadro
de estresse constante, revelando-se uma das formas mais perversas de organização
temporal do trabalho”.
Além dos impactos biológicos o trabalho noturno na concepção de
Moreno, Fischer e Rotenberg (2003) aponta diversos aspectos da vida sócio-familiar
que podem facilitar ou dificultar o dia-a-dia dos trabalhadores, atuando, portanto, na
tolerância ao regime de trabalho. Neste contexto, verificam-se as implicações na
qualidade de vida do trabalhador no turno noturno, tendo dificuldades no
relacionamento e na convivência familiar, esposa, maridos, filhos, amigos, algumas
vezes o deixando isolado do convívio social, como observa Costa (2003).
Além disso, tal jornada provoca por parte dos trabalhadores noturnos
queixas freqüentes no que diz respeito a transtornos na alimentação, dificuldades de
digestão, azia, dores musculares etc. Assim, segundo Akerstedt e Wright Jr. (2009),
fatores como claridade ou barulho ou temperatura do período diurno também
influenciam na vida do trabalhador, causando transtornos, visto que contrariam seu
relógio biológico ou ritmo circadiano2.
2

Designa o período de aproximadamente um dia (24 horas) sobre o qual se baseia todo o ciclo
biológico do copo humano e de qualquer outro ser vivo, influenciado pela luz solar. Circadiano
provém de designação em latim “circa diem”, que significa “cerca de um dia”. (COSTA, 2003, p. 26).
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Segundo Chaves (1995), observa-se que o trabalhador noturno não tem
em absoluto, seu ritmo circadiano invertido ou ampliado, mas sim, desestruturado,
uma vez que, dadas as características do horário do turno, não são todas as noites
que o trabalhador permanece acordado, assim como não são todos os dias que ele
dorme. Além disso, mesmo que a alteração temporal fosse completa, ou mesmo
incompleta, mas constante, não seria possível abolir os demais sincronizadores
externos aos quais está sujeito em decorrência de seu convívio social.
Moreno (1993) faz uma importante observação no sentido de que nos
sistemas de turnos fixos noturnos há uma tendência do trabalhador, em seus dias de
folga, tentar acompanhar a sociedade, o que o obriga constantemente a modificar
seu horário de dormir, de se alimentar, de lazer em função de seus horários de
trabalho.
Metzner e Fischer (2001) observando fatores que influenciam na
percepção de fadiga e capacidade para o trabalho de trabalhadores de turnos fixos
diurno e noturno encontraram resultados que indicam que fatores relacionados a
maior tempo de trabalho na função, dificuldade para adormecer em seus horários de
folga e consumo de bebida alcoólica interferem no Índice de Capacidade para o
Trabaho (ICT). Averiguaram também que o turno de trabalho, as características e o
estilo de vida são preponderantes para explicar a percepção de capacidade para o
trabalho e de fadiga dos trabalhadores.
Ao pesquisar sobre o envelhecimento e condições de trabalho Bellusci e
Fischer (1999) entenderam que as variáveis: sexo, idade e tempo de serviço
demonstraram associação significativa com perda da capacidade para o trabalho.
Onde as mulheres apresentaram 2,1 vezes mais chance de ter o ICT baixo ou
moderado do que os homens, a faixa etária compreendida entre 40 e 50 anos
ofereceu maior probabilidade de ter o ICT moderado ou baixo e quanto maior o
tempo de serviço maior a chance de ter o ICT baixo ou moderado.
Outro estudo a ser citado e desenvolvido por Monteiro (1998) é que ao
pesquisar o envelhecimento e capacidade para o trabalho o autor observou que o
melhor desempenho no índice de capacidade para o trabalho do grupo de mais
idade está relacionado ao fato de terem menos doenças e/ou doenças que causam
menor impedimento ao trabalho. Monteiro (1998) compreendeu que na população do
estudo o principal fator com efeito negativo na capacidade para o trabalho estava
coligado à doença e não à faixa etária.
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Dados encontrados em uma pesquisa realizada por Seitsamo e Ilmarinen
(1997) no correr de onze anos, na Finlândia, com trabalhadores municipais,
indicaram que aqueles que se mantiveram mais ativos e mais satisfeitos com sua
vida, com mais atividade física entre os indivíduos de ambos os sexos e onde as
mulheres aumentaram seu grau de satisfação com sua situação de vida é que
apresentaram os melhores índices de capacidade para o trabalho durante o período
do estudo.
É provável que exista um equilíbrio entre a capacidade dos trabalhadores
e as exigências e fatores estressantes do trabalho para que não se perca a
capacidade para o mesmo. Portanto, é necessária uma avaliação freqüente dos
agentes que desencadeiam sintomas, lesões, doenças e das melhorias das
condições de trabalho. Os estudos sobre o ambiente de trabalho, as alterações
fisiológicas, as mudanças na capacidade para o labor e a influência da organização
e dos aspectos físicos e ergonômicos do trabalho propiciam soluções para
incrementar o equilíbrio da relação entre capacidades e demandas do ofício. É
fundamental proporcionar ao trabalhador um estilo de vida ativo e saudável e
condições de trabalho adequadas para otimizar a capacidade funcional e a saúde
dos trabalhadores. (BELLUSCI; FISCHER, 1999).
No entender de Costa (2003), o trabalho em turno noturno pode levar a
certa marginalização social devido a interferência entre a programação do tempo dos
trabalhadores (horário de trabalho, tempo de / para o trabalho e horas de lazer) e a
organização complexa das atividades sociais particularmente quando estas se
referem a grupos de pessoas e requerem contatos regulares. No que tange ao
gênero, observando a questão das mulheres, isso agrava devido ao tempo de
trabalho em casa e o cuidar dos filhos. (COSTA, 2003).
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A literatura indica a necessidade da elaboração de um conjunto de
conhecimentos teóricos que contemple essa pesquisa, analisando a importância do
estudo das implicações da qualidade de vida do trabalhador no turno noturno, visto
que, como destaca Assis e Moreno (2003), a demanda de serviços e produções
torna-se cada vez mais contínua e ampliando a necessidade de trabalhadores no
período noturno, portanto, os gestores da área de pessoas devem ter
conhecimentos das carências destes trabalhadores, para um bom desempenho no
desenvolvimento de suas atividades organizacionais.
A qualidade de vida das pessoas está interligada com o trabalho, a
família, o lazer, os amigos, a religião e a efetividade, pois o trabalhador não
consegue ser uma pessoa na empresa e outra fora dela. (SAMPAIO, 2004).

2.2 A Qualidade de Vida no Trabalho

Quanto às origens da QVT, fatos históricos demonstram que, desde os
tempos mais antigos, o homem vem buscando desenvolver ferramentas e métodos
que visam minimizar os problemas provenientes do trabalho. (SANT‟ANNA;
MORAES, 1999).
Em relação à origem do termo Qualidade de Vida no Trabalho, Heloani
(2003) relata que:
Embora não exista uma definição consensual sobre a expressão Qualidade
de Vida no Trabalho (QVT), que vem sendo utilizada com diferentes
conteúdos e significados, sua origem segundo Eric Trist (1981) e seus
colaboradores do Tavistock Institute of Human Relations, de Londres,
concerne a uma conferência internacional sediada em Arden House, no ano
de 1972, e cujo tema principal versava sobre “Sistemas Sociotécnicos”.
(HELOANI, 2003, p. 93).

Zanelli, Borges-Andrade e Bastos (2004, p. 354) concluem que a partir
daí, teve início a escola sociotécnica, com relevância para os conteúdos do trabalho.
Desse estudo, os pesquisadores do Tavistock Institute desenvolveram a idéia de que
um sistema técnico de trabalho corresponde a articulações sociais variadas. Nesta
perspectiva, a abordagem sociotécnica da organização do trabalho, “compreende as
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organizações como constituídas por dois subsistemas independentes: o tecnológico
e o social”.
Esses estudos resultaram na procura por um enriquecimento e
reestruturação das tarefas para tornar a vida dos trabalhadores menos penosa,
surgindo daí a denominação QVT. (FERNANDES, 1996).

2.2.1 Evolução, conceitos e modelos teóricos sobre QVT

Segundo Rodrigues (1999), com outros títulos e em outros contextos, mas
constantemente voltada para facilitar ou trazer satisfação e bem-estar ao trabalhador
no desempenho de suas tarefas, a qualidade de vida sempre foi objeto de
preocupação da raça humana. Historicamente, exemplificando, os ensinamentos de
Euclides de Alexandria (300 a.C.) sobre os princípios da geometria serviram de
inspiração para o aperfeiçoamento do método de trabalho dos agricultores à margem
do Nilo, assim como a Lei das Alavancas, de Arquimedes, formulada em 287 a.C.,
veio a reduzir o esforço físico de muitos trabalhadores.
Nos séculos VIII e XIX, com a sistematização de outros métodos de
produção, aumentam as preocupações com as condições de vida no trabalho e a
influência destas na produção, conforme Rodrigues (1999).
No século XVIII, com o advento da Revolução Industrial, o trabalho
passou a ter uma nova concepção. Isto talvez explique por que alguns estudiosos
creditam o título de precursor da qualidade de vida no trabalho ao empresário
escocês Robert Owen. Ele introduziu uma espécie de abordagem humanística do
trabalho em 1800, em suas fábricas de New Lanark, quando promoveu a concessão
de vários benefícios inerentes à satisfação de seus empregados e familiares, como o
aumento dos salários, a redução de horas de trabalho e a proibição de agressão a
crianças, e da comunidade, como a ampliação de casas, a limpeza de ruas, a
construção de escolas e o fornecimento de alimentação. (CLUTTERBUCK;
CRAINER, 1993).
Inúmeros pesquisadores cooperaram para o estudo sobre a satisfação do
indivíduo no trabalho. No entanto, diversos autores como Hampton (1991), LimongiFrança (1996), Ferreira, Reis e Pereira (1999), Rodrigues (1999), Moraes e Marques

29

(2004) apenas para citar alguns, consideram que as pesquisas realizadas por Elton
Mayo (1959) são altamente relevantes para o estudo do comportamento humano, da
motivação dos indivíduos para obtenção das metas organizacionais da qualidade de
vida do trabalhador, principalmente, a partir das pesquisas e estudos efetuados na
Western Eletric Company (Hawthorne, Chicago) no início dos anos 1920, que
culminaram com a Escola de Relações Humanas.
Percebe-se que existem variadas concepções acerca de Qualidade de
Vida no Trabalho. Isso ocorre em função de diferentes maneiras que cada autor tem
ou encontra, de perceber elementos significativos na relação do homem com o
trabalho e conseqüentemente valorizar uns, em detrimento dos outros. (MARQUES;
MORAES; PORTES, 2003).
Hackman e Lawler (1971) elaboraram uma definição sobre o tema mais
centrada na própria percepção do indivíduo. A Qualidade de Vida no Trabalho
estaria relacionada com a conquista da satisfação pessoal do trabalhador. Tal
conquista ocorreria pelo desempenho de trabalhos que eles experimentassem com
elevada variedade, autonomia, identidade da tarefa e feedback. Salientam ainda a
importância da convivência com os outros na busca desta satisfação.
Já Walton (1973) demonstra uma preocupação com o resgate de valores
humanísticos e ambientais que constantemente são negligenciados em favor do
avanço tecnológico, da produtividade e do crescimento econômico. Assim, a QVT
tem como meta:
[...] gerar uma organização mais humanizada, na qual o trabalho envolve,
simultaneamente, relativo grau de responsabilidade e de autonomia em
nível de cargo, recebimento de recursos de „feedback‟ sobre o desempenho,
com tarefas adequadas, variedade, enriquecimento do trabalho e com
ênfase no desenvolvimento pessoal do indivíduo. (WALTON, 1973, p.36).

No entender de Lippitt (1978), a QVT está relacionada com a criação de
condições para que os trabalhadores direcionem o fluxo dos seus esforços na
concretização de seus objetivos, que devem coincidir com os da organização, e de
forma simultânea, preparar tarefas que tenham significado e recompensa suficientes,
que possibilitarão às pessoas a satisfação em relação a seus esforços.
Westley (1979) alega que a qualidade de vida no trabalho pode ser
examinada basicamente através de quatro indicadores fundamentais: o econômico,
o político, o psicológico e o sociológico, os quais por sua vez são causas de
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injustiça, insegurança, alienação e anomia (ausência de leis e regulamentos)
respectivamente.
Para Westley (1979) as causas de insatisfação representadas pelos
indicadores econômicos e políticos são as mais antigas, tendo sido detectadas no
século passado, onde a concentração dos lucros e a exploração dos trabalhadores
relacionam-se à injustiça e ao acúmulo de poder, causando insegurança.
Em decorrência, segundo Westley (1979), surgiram os movimentos socialistas
visando alcançar os objetivos de justiça e segurança e procurando dar aos
trabalhadores um maior poder sobre a organização do trabalho e uma maior
participação no lucro das organizações. Com o desenrolar do tempo, as conquistas
dos trabalhadores dos países industrializados minimizaram a importância destes
dois problemas, dando lugar então à alienação e anomia que começaram a ser
objeto de observação a 50, 60 anos, tendo os estudos de Elton Mayo e seus
colaboradores detectado este movimento.
Werther e Davis (1983) relacionam a QVT com a tentativa de deixar os
cargos mais produtivos e, ao mesmo tempo, tornar os trabalhadores mais satisfeitos.
A QVT converte-se em indispensável pelo simples fato de que os
profissionais, em geral permanecem no ambiente de trabalho mais de oito horas por
dia, durante pelo menos 35 anos de suas vidas. Não se trata mais de levar os
problemas de casa para o trabalho, e sim de levar para casa os problemas, as
tensões, os receios e as angústias acumuladas no ambiente de trabalho.
Já os teóricos Huse e Cummings (1985) compreendem a Qualidade de Vida
no Trabalho como sendo uma disposição de pensamento que envolve não apenas
as pessoas no seu processo de trabalho, mas também o trabalho propriamente dito,
bem como as organizações. Esta disposição giraria em torno de dois aspectos
principais que seriam: a preocupação com o bem-estar do trabalhador e com a
eficácia organizacional; e a participação dos trabalhadores nas decisões e
problemas do trabalho.
Moraes, Kilimnik e Ramos (1994), por sua vez, afirmam que a ênfase da
Qualidade de Vida no Trabalho é na substituição do sedentarismo e do stress por
um maior equilíbrio entre o trabalho e lazer que resulte em melhor qualidade de vida.
Numa visão institucional a QVT deve monitorar todas as variáveis que determinam o
ambiente tecnológico, psicológico, político, e econômico do trabalho.
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No entendimento de Limongi-França (2003), a qualidade de vida dos
trabalhadores vem sendo alvo de inúmeras patologias. Muitos reconhecem que as
empresas estão completamente envolvidas com as questões profissionais e deixam
de priorizar a qualidade de vida. A autora afirma que cada vez mais os trabalhadores
são direcionados a colaborar com as imposições da organização sem às vezes,
poderem discordar de tais decisões. E assim são obrigados a conviver com objetivos
e metas impostas pelos seus supervisores.
Nota-se que a preocupação com o bem-estar do trabalhador está na
maioria das vezes, diretamente relacionada com a eficácia organizacional,
focalizando o bom desempenho dos papéis organizacionais que seriam em resumo
a obtenção de lucros.
Segundo Limongi-França (2004, p. 86) “no Brasil a discussão sobre a
QVT é recente, e, em geral, as pesquisas visam à compreensão a respeito de
situações individuais dos trabalhadores em seus ambientes laborais, incluindo
aspectos comportamentais e de satisfação individuais”.
Visando oferecer um painel das pesquisas realizadas sobre o assunto no
Brasil, apresenta-se a seguir um breve levantamento da produção acadêmica a
respeito da QVT, fundamentando-se nos pesquisadores, o ano de sua realização, os
objetivos e resultados alcançados e os modelos teóricos utilizados.
Por se tratar de uma síntese, optou-se por uma apresentação cronológica
das pesquisas e mediante o variado leque de estudos realizados, centrou-se o
levantamento a partir da década de 1990 até o presente ano e, referenciando
apenas aqueles que fizeram uso de algum modelo, sendo que os critérios adotados
para essa escolha dizem respeito somente a uma delimitação no trabalho aqui
proposto.
Posteriormente são apresentados estudos que tratam da QVT realizados
em variados países, a partir de uma escolha aleatória, como Austrália, Índia, Itália e
Espanha. Segue abaixo o Quadro 1 com as informações referentes as pesquisas
realizadas na década de 1990:
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QUADRO 1
Pesquisas sobre QVT realizadas no Brasil na década de 1990
Pesquisador
(Ano)
Moraes et al.
(1990)

Modelo
Teórico
Hackman e
Oldham
(1975)

Público Alvo

Moraes et al.
(1991)

Hackman e
Oldham
(1975)

Administradores
que atuam com
computador em
12 empresas de
diferentes
setores da
economia da
grande BH.

Diagnosticar a
QVT e o stress
dos profissionais
pesquisados.

Constatou-se QVT dos
administradores que lidavam
com computador melhor que
QVT daqueles que lidavam
pouco com este equipamento.
Melhor QVT quanto mais
elevado o nível hierárquico
ocupado pelo profissional.
Escores de QVT do setor
privado foram maiores que os
do setor público.

Vieira (1993)

Walton
(1973)

Profissionais de
enfermagem de
um hospital de
ensino.

Estudar a QVT
de profissionais
de enfermagem.

Constatou inadequação de
remuneração do profissional
de enfermagem, excesso de
trabalho e obediência à
burocracia e inexistência de
políticas de RH. Não foi
constatado equilíbrio entre
trabalho e vida pessoal.

Moraes et al.
(1994)

Hackman e
Oldham
(1975)

Empregados de
três empresas
mineiras.

Investigar as
interrelações
entre QVT, stress
ocupacional e
comprometimento
organizacional.

Verificou-se uma correlação
negativa do stress com a
QVT, com a satisfação no
trabalho e com o potencial
motivacional da tarefa (PMT).
Constatou-se que o
comprometimento no trabalho
aumentava à medida que
aumentava o PMT, a
satisfação no trabalho e a
QVT.

Vieira (1995)

Walton
(1973)

Empregados da
empresa de
motores WEG,
sediada em
Jaraguá do Sul
(SC).

Caracterizar a
QVT a partir da
introdução da
Gestão do
Controle da
Qualidade Total
(TQC).

Constatou-se que os
indicadores de QVT são:
condições de salubridade do
ambiente, benefícios, salários,
carreira, segurança física e
bons equipamentos de
trabalho. Somente as chefias
apontaram, como indicadores
de QVT, a participação nos
lucros, o treinamento e a
participação nas decisões.
Cont...

Ocupantes de
cargos de chefia
intermediária da
região
metropolitana de
Belo Horizonte.

Objetivos da
Pesquisa
Diagnosticar a
QVT e o nível de
stress no
trabalho de
gerentes, cujo
trabalho é
mediado pelo
computador.

Resultados Principais
Constatou-se níveis de QVT
dos gerentes satisfatórios com
relação aos fatores intrínsecos
do cargo e insatisfatórios com
relação às variáveis ligadas
ao contexto. Satisfação com o
ambiente foi a variável mais
crítica.
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Cont...
Fernandes
(1996)

Walton
(1973)

Empresas do
Rio Grande do
Sul.

Sant‟ Anna
(1997)

Hackman e
Oldham
(1975)

Empregados de
áreas de
teleatendimento
e atendimento
direto ao público
de uma grande
empresa mineira
do setor de
serviços.

Moraes et al.
(1998)

Hackman e
Oldham
(1975)

Profissões de
risco
(aeronautas).

Propor, com
base nos
princípios do
PDCA, usados
em programas
de Qualidade
Total, e na teoria
relativa à
auditoria
operacional de
recursos
humanos, um
método que
permita
levantamento da
QVT.
Investigar
fatores de
pressão e de
insatisfação
presentes em
áreas de
atendimento ao
público – mais
especificamente
em áreas de
teleatendimento
e atendimento
direto a clientes.
Diagnosticar a
QVT e o stress
ocupacional.

Elaboração do modelo de
auditoria operacional de
recursos humanos para a
melhoria da qualidade de vida
no trabalho.

Apurou-se nível geral de QVT
satisfatório. Para os
atendentes de serviços os
níveis mais altos referem-se a:
variedade de habilidades,
feedback extrínseco e
autonomia. Para atendentes
comerciais os níveis mais
baixos referem-se: identidade
da tarefa e feedback
extrínseco. Foram
encontradas diferenças
significativas entre os tipos de
cargos estudados.
Constatou-se que os
aeronautas estavam
satisfeitos com o trabalho em
si. O conteúdo do trabalho e
os fatores contextuais foram
os principais influenciadores
dos níveis de QVT (ambiente
social e política salarial).

Fonte: adaptado de Sant‟ Anna; Moraes (1999)

Como se pode ver os modelos de avaliação da QVT que sobressaíram na
década de 90 nas pesquisas realizadas foram os de Hackman e Oldham (1975) e
Walton (1973). Tal escolha se justifica pelo fato de ambos os modelos oferecerem
uma base teórica fundamentada e que permite aos estudiosos analisarem as
variáveis em uma condição mais abrangente.
O quadro 2 apresenta uma sinopse das pesquisas desenvolvidas na
primeira década do século XXI, conforme se verá a seguir.
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QUADRO 2
Pesquisas sobre QVT realizadas no Brasil na década de 2000
Pesquisador
(Ano)

Modelo
Teórico

Público
Alvo

Objetivos da
Pesquisa

Resultados Principais

Sant`Anna; Costa
e Moraes (2000)

Hackman e
Oldham
(1975)

Profissionais
de instituição
de ensino
privado na
região
metropolitan
a de Belo
Horizonte.

Comparação do nível
de propensão do
stress ocupacional
por diferentes
segmentos de ensino
(pré-escola, ensino
fundamental, ensino
médio e prévestibular.

Inferiu-se que há a
necessidade de se ampliar
os canais de comunicação
existentes entre
professores e chefias.
Constatou-se que ambos
os cargos consideram ter
um bom nível de QVT e os
que indicaram melhor QVT
são os professores da préescola e os maiores níveis
de tensão foram
encontrados entre os
professores de nível
médio.

Honório e
Marques (2001)

Hackman e
Oldham
(1975)

Trabalhadores de uma
grande
empresa de
telefonia
celular em
processo de
privatização
e cisão, em
Minas
Gerais.

Investigar os
impactos na QVT de
trabalhadores
envolvidos no projeto
de reforma estrutural
das
telecomunicações no
Brasil.

Constatou-se carência dos
empregados quanto: a
definição de processos e
procedimentos
operacionais; aproximação
entre áreas com trabalhos
afins; instrumentos de
avaliação de resultados e
acompanhamento
gerencial; plano de cargos
e salários e critérios de
reconhecimento. No
entanto, identificou-se
satisfação quanto aos
objetivos estratégicos da
empresa; o modelo
gerencial de abertura e
aproximação; desafios
propostos pelas tarefas.

Guimarães e
Macedo (2003)

Walton
(1973)

Trabalhadores de três
empresas
dos setores
da indústria,
comércio e
serviços do
estado de
Goiás.

Levantar quais as
vivências de prazer e
sofrimento no
trabalho dos
trabalhadores de três
empresas,
respectivamente nos
setores da indústria,
comércio e serviços.

Constatou-se que o tipo de
empresa interfere no modo
como os trabalhadores
vivenciam o prazer e o
sofrimento no trabalho. A
empresa do setor de
serviços é a que possui
uma diferença significativa
em relação à vivência de
sofrimento. A indústria foi
o setor que mais se
mostrou preocupado com
a QVT e o comércio o que
menos se preocupa.
Cont...
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Cont...
Moraes e
Marques (2004)

Kilimnik e
Miranda (2005)

Limongi-França e
Kanikadan (2006)

Hackman e
Oldham
(1975) com
adaptação
do
instrumento
JDS – Job
Diagnostic
Survey por
Moraes e
Kilimnik
(1994)

Alunos de
pósgraduação
lato-sensu em
administração
de uma
instituição
federal de
ensino
superior
brasileira, de
grande porte.

Estudar as relações
entre qualidade de
vida e estresse no
trabalho e a
percepção da
eficácia dos
programas de
treinamento de
longa duração
como os de pósgraduação latosensu.

De modo geral, os
indivíduos apresentaram
um alto nível de QVT
pessoal e no ambiente de
trabalho, sendo essa
última menos acentuada
nos mais jovens. A
pesquisa concluiu que
quando o treinamento é
eficaz para seus
participantes, ele os ajuda
a desenvolver melhores
estratégias de trabalho e
de combate ao estresse,
podendo contribuir para
melhor desempenho e
progresso na carreira e
preservação da saúde no
ambiente de trabalho.

Hackman e
Oldham
(1975) com
adaptação
do
instrumento
JDS – Job
Diagnostic
Survey por
Moraes e
Kilimnik
(1994)

Servidores
efetivos e
contratados
da Pró-reitoria
de Pessoal da
UFRJ.

Analisar a próreitoria de pessoal
da UFRJ sob a
ótica da qualidade
de vida no trabalho.

As dimensões de conteúdo
do trabalho apresentaram
uma QVT em nível
satisfatório. No entanto,
apenas algumas variáveis
apresentaram resultados
significativos. O significado
da Tarefa e
Interrelacionamento
indicaram QVT em nível
bastante satisfatório. A
média mais baixa
encontrada nesta
dimensão se refere à
identidade da tarefa. Em
relação às variáveis de
contexto do trabalho, a
média de QVT se encontra
num nível apenas normal,
podendo ser melhorada.

O modelo
BPSO-96
conjugado
com o
modelo
BEO

Professores
de cursos
livres de
inglês.

Descrever a
construção do
instrumento de
coleta de dados de
uma pesquisa sobre
gestão da QVT dos
professores de
inglês, através da
aplicação dos
modelos BPSO-92
combinado com o
modelo BEO.

Apurou-se que a QVT é
negligenciada nos vários
aspectos em análise:
saúde, carreira, gestão,
novas competências.

Cont...
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Cont...
Limongi-França e
Schirmeister
(2007)

QVT
BPSO-96
(LimongiFrança,
2003)

Trabalhadores
celetistas,
cooperados,
bolsistas,
estagiários,
autônomos e
terceirizados
do IPT do
estado de São
Paulo.

Investigar como são
as relações da
qualidade vida no
trabalho em
equipes com
múltiplas formas de
contratação,
identificando
relações contratuais
e as ordens de
importância para
escolhas de bemestar para cada
contrato.

Com relação à satisfação
com QVT, a amostra
comportou-se como se
fossem três grupos
distintos: os celetistas, com
as menores médias de
satisfação, os estagiários
com as maiores médias de
satisfação, e os
flexibilizados, com médias
situadas entre os dois
grupos citados. A
pesquisa indicou diferença
significativa na variável
vínculo de trabalho,
demonstrando que os
celetistas valorizam o
contrato que mantêm e
confirmando que os
colaboradores
flexibilizados estão menos
satisfeitos neste item.

Kovaleski;
Pedroso e Pilatti
(2008)

Walton
(1973)

Trabalhadores
do setor da
construção
civil de três
empresas
distintas do
estado do Rio
Grande do
Sul.

Aferir a QVT de
trabalhadores do
setor de construção
civil de três
empresas distintas.

Os resultados
demonstraram que todos
os critérios apresentam
forte correlação com a
QVT dos colaboradores do
setor de construção civil, e
que os quesitos
“remuneração justa e
adequada” e
“oportunidades de
crescimento e segurança”
apresentaram os piores
índices de satisfação,
enquanto os critérios
“relevância social” e “uso e
desenvolvimento das
capacidades pessoais”
apresentaram os maiores
índices de satisfação.

Stumm et al.
(2009)

Walton
(1973)

Avaliar a QVT no
trabalho de
enfermagem em
uma Unidade de
Terapia Intensiva.

Constatou-se insatisfação
com a QVT, ambiente
altamente estressor.
Neutralidade nas respostas
quanto a benefícios
sociais, valorização,
motivação e auto-estima,
condições adequadas de
QV, segurança no
emprego, diálogo e
posicionamento justo entre
a instituição e os
respondentes.
Cont...

Profissionais
de enfermagem
de uma
Unidade de
Terapia
Intensiva de
um hospital do
estado do Rio
Grande do Sul.
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Cont...
Zanardo (2010)

World
Health
Organization
Quality of
Life
(WHOQOL
–100)

Trabalhadores
do turno
noturno de
empresas
localizadas no
interior do
estado de São
Paulo.

Analisar a
complexidade do
fenômeno do
trabalho noturno
nas suas
múltiplas
determinações e
expressões, no
caso específico:
do sono, do
descanso e lazer,
do desempenho,
implicando na
qualidade de vida
do trabalhador
noturno.

Com relação a noção que
o trabalhador noturno
possui em relação ao
significado da expressão
qualidade de vida ou vida
com qualidade, uma parte
dos respondentes tinha
uma percepção satisfatória
de sua qualidade de vida e
outro grupo apresentou
certa indiferença para
essas questões.
Constatou-se que o horário
de dormir realmente
interfere na capacidade
para o trabalho e que não
existiu diferenciação entre
os gêneros em relação à
qualidade de vida e
capacidade para o
trabalho, ou seja, a
inversão de horários foi
sentida de forma
semelhante por homens e
mulheres.

Fonte: elaborado pela autora (2010)

Em todo o mundo pesquisas estão sendo realizadas visando aprofundar o
estudo da Qualidade de Vida no Trabalho. O quadro 3 traz um breve apanhado de
alguns trabalhos executados em países como Austrália, Índia, Itália, Espanha e
Finlândia e a definição para se apresentar tais estudos destes países se deu em
função de serem localizados em diferentes continentes e, no caso dos
representantes da Europa, houve uma análise do momento atual de cada um em
relação as condições de trabalho sendo que Itália e Espanha vivem uma situação
econômica que gera um alto estresse entre os trabalhadores, por tensão quanto a
manutenção dos empregos e as condições de trabalho que são oferecidas,
conforme Rodriguez et al. (2007) e Palestini et al. (2009), já a Finlândia foi incluída
por se tratar de um país nórdico e com uma cultura muito diferente dos países
selecionados. É interessante observar que mesmo países com um alto Índice de
Desenvolvimento Humano como a Finlândia questionam a percepção da qualidade
de vida dos seus trabalhadores em relação aos países nórdicos e ao continente
europeu. A Índia apresenta um estudo de grande relevância por se tratar de um
problema crítico em um país emergente e com grande visibilidade mundial nos dias
atuais: o seu sistema de transporte urbano é caótico, altamente estressante e
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perigoso. A pesquisa analisada foca exatamente os problemas de estresse
ocupacional enfrentado pelos motoristas de transporte público de uma importante
cidade indiana.
Os pesquisadores australianos empreenderam um estudo de larga escala
em todo o país com o objetivo de verificar os aspectos positivos e negativos da
qualidade de vida de seus trabalhadores e a Itália, visando oferecer uma
contribuição na validação da escala ProQOL de Stamm (2005) realizou um estudo
com profissionais da área médica que trabalham em atendimentos de emergência.
A Espanha, por sua vez, apresenta uma pesquisa realizada com
profissionais de alta performance do esporte no sentido de verificar a incidência da
Síndrome de Burnout, que se caracteriza como uma exaustão emocional, baixa
realização profissional e despersonalização. Para tanto, efetuou estudos com 102
profissionais da cidade de Madri. Abaixo segue o quadro com o resumo das
pesquisas citadas acima:
QUADRO 3
Pesquisas sobre QVT realizadas em diferentes países na década de 2000
Pesquisado
r / País
(Ano)
Considine;
Callus /
Austrália
(2001)

Título

Instrumento
de Pesquisa

Público
Alvo

Objetivos da
Pesquisa

Principais
Resultados

The Quality
of Work Life
of
Australian
Employees –
the
development
of an index

Australian
Quality of Work
Life (AQWL)
index

1001
empregado
s de
empresas
australiana
s.

Fornecer uma
referência
nacional sobre
os aspectos
positivos e
negativos da
qualidade de
vida do
trabalhador
australiano.

A pesquisa indicou
que embora não
houvesse espaço
para melhorias em
relação a algumas
questões de
vida profissional, a
maior parte dos
trabalhadores está
razoavelmente
satisfeita com a
maioria dos
aspectos da vida
profissional e que
ter um bom
relacionamento no
trabalho e ter um
trabalho
interessante e
satisfatório, foram
os temas mais
importantes para
uma alta
qualidade de vida
no trabalho.
Cont...
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Cont...
Rodríguez et
al. /
Espanha
(2007)

Calidad de
vida y estrés
laboral: la
incidencia del
Burnout en el
deporte de
alto
rendimiento
madrileño

Dhar / India
(2008)

Quality of
work life: a
study of
municipal
corporation
bus drivers

Palestini et
al. / Italia
(2009)

La qualità
della vita
professionale
nel lavoro di
soccorso: un
contributo
alla
validazione
italiana della
Professional
Quality of Life
Scale
(ProQOL)

Escala de
qualidade de
vida no
trabalho Professional
Quality of Life
Scale
(ProQOL) de
Stamm
(2005).

939
profissionai
s de
equipes de
emergênci
a
e de
resgate.

Hartikainen
et al. /
Finlandia
(2010)

Is Finland
Different?
Quality of
Work Among
Finnish and

European
Working
Conditions
Survey
(EWCS)

21.196
entrevistas
com
membros
da União
Européia e
da
Noruega

Versão
espanhola do
Inventário de
Burnout de
Maslach
analisado por
Seisdedos
(1997) que
analisa três
variáveis:
cansaço
emocional,
identidade e
realização
pessoal no
trabalho.

102
profissionai
s
madrilenos
de alta
performanc
e do
esporte.

Avaliar a
presença da
Síndrome de
Burnout entre
os
profissionais
de alta
performance
do esporte
madrileno.

Os resultados sugerem
que os profissionais
esportivos de alta
performance tem uma
melhor qualidade de
vida no trabalho por ter
um menor estresse
laboral do que a média
de profissionais
esportivos da área de
educação física e de
esportes em geral em
Madri.

Quinze
motoristas
de quatro
diferentes
estações
de ônibus
da cidade
de Pune na
Índia.

Abordar a
qualidade de
vida no
trabalho dos
motoristas de
ônibus e os
fatores que
levam a um
desequilíbrio,
causando
uma elevada
probabilidade
de acidente
de trânsito.
Propor uma
contribuição
italiana na
validação da
Professional
Quality of Life
Scale de
Stamm.

Apurou-se um alto nível
de estresse no trabalho
que vinha afetando a
qualidade de vida dos
motoristas. As
iniciativas tomadas pela
organização não
estavam trazendo
nenhum resultado
devido ao pequeno
esforço empreendido
pelas empresas para
minorar os problemas.

O objetivo
deste
trabalho foi
investigar,
em um
contexto
transnacional
com técnicas
de análise
multivariada,
se a
qualidade do
emprego na
Finlândia

Os estudos
corroboraram análises
anteriores de que a
Finlândia está aquém
de outros países
nórdicos em termos de
apreciação do trabalho
e as percepções de ser
bem pago. Os
resultados indicaram
que os aspectos
subjetivos da qualidade
do emprego foram mais
determinantes
Cont...

Os resultados
confirmaram a validade
de uma versão revista
do instrumento original,
elaborado a partir de
problemas
psicométricos citados
na literatura e uma
análise aprofundada do
conteúdo dos itens e
análise fatorial
confirmatória.
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Cont...
realmente é
divergente da
dos outros
países
nórdicos e
resto da
Europa.

da satisfação no
trabalho, e que
havia apenas
diferenças
modestas nas
determinantes da
satisfação no
trabalho entre
grupos de países.

Fonte: elaborado pela autora (2010)

Fernandes (1996) faz uma síntese da evolução dos conceitos de QVT,
para promover uma reflexão acerca das diferentes concepções ao longo do tempo,
conforme apresentado no QUADRO 4.

QUADRO 4
Evolução do conceito de qualidade de vida do trabalhador
CONCEPÇÕES
EVOLUTIVAS DA
QVT
1. QVT como uma
variável (1959 - 1972)
2. QVT como uma
abordagem (1969 1974)

3. QVT como um
método (1972 - 1975)

CARACTERÍSTICAS OU VISÃO
Reação do indivíduo ao trabalho. Era investigado como melhorar a
qualidade de vida no trabalho como uma variável.
O foco era o indivíduo antes do resultado organizacional, mas, ao
mesmo tempo, tendia a trazer melhorias tanto ao empregado como à
direção.
Um conjunto de abordagens, métodos ou técnicas para melhorar o
ambiente de trabalho e tornar o trabalho mais produtivo e satisfatório.
QVT era visto como sinônimo de grupos autônomos de trabalho,
enriquecimento de cargos ou desenho de novas plantas com integração
social e técnica.

4. QVT como um
movimento (1975 1980)

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

5. QVT como tudo
(1979 - 1982)

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

6. QVT como
É responsabilidade dos atores sociais - Estado, Empresa, Trabalhadores
responsabilidade do
e Sindicato - através da preocupação conjunta e o compromisso com o
Estado, da Empresa,
ambiente e a sociedade em geral, dentro de um contexto flexibilizado em
do Trabalhador e do
decorrência das constantes mudanças.
Sindicato (hoje e no
futuro)
Fonte: Fernandes (1996, p. 42).
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No QUADRO 4, observa-se que a QVT pode ser analisada sob diversas
concepções. Como variável, percebe-se a preocupação com a satisfação do
funcionário em relação aos resultados organizacionais. Considerando-a como uma
abordagem, nota-se que muda de foco, passando a priorizar o funcionário, visto que
este iria levar a melhoria geral na empresa. Nesta evolução, aparece a concepção
da QVT como método, que através de novas metodologias e técnicas voltadas para
a construção de um melhor ambiente de trabalho, poder-se-ia obter resultados
satisfatórios para os funcionários e para a empresa.
O quadro evolutivo mostra ainda a ênfase na QVT como uma ideologia,
visando à democratização nas relações de trabalho. Mais adiante a tônica recai
numa concepção de panacéia, como solução para todos os problemas
organizacionais. Por fim, a evolução revela que a QVT deve ser concebida como
responsabilidade do Estado, da empresa, do trabalhador e do sindicato (atualmente
e no futuro), o que torna abrangente a sua concepção, visto que há o envolvimento
de vários segmentos.
Hoje, pode-se dizer que a QVT tem como enfoque a biopsicossocial
(BPS), isto é o trabalhador visto como pessoa e esta considerada, segundo Dejours
(1992) ”um complexo dinâmico, que não pode ser dividido em partes, mas visto
como um todo (visão holística) e tem potencialidades biopsicossociais que
respondem simultaneamente às condições de vida”.
O foco deste estudo é analisar a Qualidade de Vida no Trabalho segundo
o modelo de Walton, para tanto, faz-se necessário um aprofundamento na teoria do
autor, conforme será visto a seguir.

2.2.2 Modelo de Walton

A escolha pelo modelo de Walton (1973) como marco teórico ocorreu em
função da amplitude de seus oito critérios para o estudo da QVT, proporcionando
analisar fatores internos e externos da organização.
O modelo de Walton incorpora questões elementares da situação de
trabalho como importantes para o estudo da QVT, incluindo entre elas fatores
higiênicos, condições físicas, aspectos relacionados à segurança e também à
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remuneração sem, no entanto, descuidar dos demais. Pela abrangência dos
aspectos focalizados pelo modelo de Walton, este pode ser considerado como o
mais adequado para aplicação no segmento de mineração, especificamente no
quesito de trabalho no período noturno.
As pesquisas, observações pessoais e entrevistas realizadas por Walton,
quando procurava associar a melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho com a
performance organizacional, identificaram oito critérios que afetam de maneira mais
significativa o trabalhador na situação de trabalho. O próprio autor admite, porém,
que grupos de trabalhadores ou ambientes diferentes podem gerar conjunto distinto
de critérios, o que significa dizer que, mudando o contexto, pode-se alterar a
hierarquia e importância dos critérios e dimensões que influem na QVT.
Conforme Walton (1974), o conceito de QVT dá ênfase as necessidades e
aspirações do ser humano, bem como a responsabilidade social do trabalhador.
Assim, o seu modelo apresenta os oito critérios a seguir:
 compensação justa e adequada;
 condições de trabalho;
 utilização e desenvolvimento da capacidade humana;
 oportunidade de crescimento contínuo e segurança;
 integração social na organização;
 constitucionalismo;
 trabalho e espaço total de vida; e
 relevância social da vida do trabalhador.
Fazendo um estudo mais aprofundado de cada critério tem-se o seguinte
quadro:
QUADRO 5
Modelo de Walton
Compensação justa e
adequada

Condições de trabalho

Envolve as relações entre o pagamento e fatores do trabalho, como
treinamento, responsabilidade e condições de trabalho. Fatores como
oferta e procura do mercado, a média salarial de uma população e a
participação nos lucros e resultados da empresa representam os
indicadores que determinam o quão justo é o pagamento.
Aborda as condições físicas e a jornada de trabalho às quais o
trabalhador é submetido em seu emprego. Para que as condições de
trabalho sejam adequadas, devem ser minimizados os fatores que
podem prejudicar a atuação do trabalhador, como odores, ruídos ou
poluição visual.
Cont...
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Cont...
Utilização e
desenvolvimento da
capacidade humana

Após a Revolução Industrial, o trabalho passou a ser desmembrado em
várias atividades. Dessa forma os diferentes postos de trabalho
possuem níveis diferenciados no que diz respeito ao quanto o
trabalhador pode desenvolver as suas habilidades e conhecimentos.
Oportunidade de
Faz menção às oportunidades de crescimento profissional do
crescimento contínuo e
trabalhador, seja através de um enriquecimento curricular ou uma
segurança
promoção de cargo. Aborda também os quesitos de segurança e
estabilidade no trabalho.
Integração social na
Engloba os aspectos vinculados ao relacionamento pessoal e
organização
autoestima no local de trabalho.
Constitucionalismo
Os membros de uma empresa são afetados pelas decisões tomadas.
Tais decisões podem favorecer os interesses pessoais na organização.
Nessa perspectiva, deve haver o constitucionalismo para proteger os
trabalhadores de ações arbitrárias.
Trabalho e espaço total de As experiências vivenciadas no trabalho refletem de forma positiva ou
vida
negativa em outras esferas da vida, tais como o convívio familiar ou
social.
Relevância social da vida
A responsabilidade social praticada pela empresa é percebida pelo
do trabalhador
trabalhador, de forma a melhorar a sua autoestima.
Fonte: Adaptado de Timossi et al. (2009)

O modelo de Walton é analisado de forma pormenorizada por Timossi et
al. (2009, p. 397), começando pelo critério compensação justa e adequada, dois
fatores são mais importantes para determinar a Qualidade de Vida no Trabalho:
 renda adequada: a renda deve estar inserida nos padrões
aceitáveis da sociedade, de forma a suprir as necessidades do
trabalhador;
 compensação justa: o pagamento deve ser justo, isto é, se
comparado com outras empresas, não deve haver divergências
significativas no pagamento de um mesmo cargo.

O critério seguinte é o das condições de trabalho e os fatores a ele
relacionados são:
 pagamento de horas extras para trabalho que excedem a carga
horária semanal prevista;
 condições de trabalho que diminuam o risco de acidentes e
propensão de enfermidades;
 imposição de limites (máximo ou mínimo) de idade quando o
trabalho pode ser prejudicial para determinada faixa etária.
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No critério sobre utilização e desenvolvimento da capacidade humana,
algumas das qualidades necessárias ao desenvolvimento das habilidades e
conhecimentos são:
 autonomia: o trabalho deve permitir certo nível de autonomia e
autocontrole na realização das atividades;
 múltiplas habilidades: o trabalho deve permitir a utilização de
diferentes habilidades. As habilidades utilizadas não devem ser
repetitivas e monótonas;
 perspectiva e informação: o trabalhador deve ter conhecimento do
processo de trabalho como um todo. Deve também receber
feedback de suas atividades, de forma que possa ter conhecimento
da relevância e conseqüência de suas ações;
 trabalho como um todo: o trabalhador deve realizar as tarefas do
início ao fim, e não apenas uma etapa do processo;
 planejamento: as atividades devem ser previamente planejadas
antes de sua implementação.

O quarto critério aborda a questão da oportunidade de crescimento
contínuo e segurança e os fatores que o influenciam são:
 desenvolvimento: deve haver possibilidades de o trabalhador
expandir as suas capacidades e conhecimentos, de forma a evitar
que estes se tornem obsoletos;
 aplicações futuras: deve haver a expectativa da utilização de novos
conhecimentos e habilidades no âmbito empresarial;
 oportunidades de

avanço:

deve

haver a

possibilidade

de

crescimento do trabalhador, ascensão de cargo e plano de carreira.

A integração social na organização tem como fatores de influência:
 preconceito: aceitação do trabalhador e suas características,
habilidades e potenciais sem discriminação de raça, sexo, religião,
nacionalidade, hábitos ou aparência física;
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 igualdade social: deve haver respeito mútuo entre os diferentes
níveis hierárquicos presentes na empresa;
 mobilidade social: deve haver possibilidade de os indivíduos de
todos os níveis da empresa migrar para uma camada social
superior daquela em que se encontra;
 companheirismo: os grupos de trabalho devem ser marcados por
ajuda

recíproca,

suporte

sócio-emocional

e

respeito

às

particularidades de cada indivíduo;
 senso comunitário: deve haver senso de se viver em comunidade
nas empresas e entre os grupos de trabalho;
 troca de informações: os membros da organização devem
compartilhar, uns com os outros, suas idéias e opiniões pessoais.

Os fatores do constitucionalismo são:
 privacidade: o trabalhador deve possuir o direito de privacidade
pessoal, como o sigilo de aspectos da vida pessoal e familiar;
 liberdade de expressão: deve haver o direito de discordância das
visões e decisões dos superiores da organização, sem que haja
qualquer forma de repressão;
 equidade: o direito ao tratamento igualitário aos trabalhadores deve
estar presente em todas as ocasiões, incluindo o pagamento,
benefícios e segurança no trabalho;
 igualdade perante a lei: todos os trabalhadores devem possuir as
mesmas oportunidades em todos os aspectos do trabalho, da
privacidade e no que diz respeito à expressão de suas idéias.

O penúltimo critério diz respeito ao trabalho e espaço total de vida e a
observação referente a ele é:
 quanto ao fato de que jornada de trabalho exaustiva e constantes
mudanças de residência podem constituir sérios problemas
familiares. Se o trabalho não consome tanto tempo e não
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proporciona tamanho desgaste físico, em seu tempo livre, pode
realizar mais atividades de lazer na presença de sua família.

O último critério é quanto a relevância social e as atividades elencadas
junto a ele são:
 minimização da emissão de poluentes;
 reaproveitamento do lixo;
 alianças com países desenvolvidos;
 participação em programas de auxílio às populações de baixa
renda.

Nota-se que os oito critérios incluem múltiplas variáveis que afetam a
relação empresa-trabalhador, de maneira mais democrática e menos hierárquica em
relação à qualidade de vida. Neste aspecto, no entender de Walton (1973), a
hierarquia não está relacionada com a QVT, pois existem muitos trabalhadores
descontentes diante da posição que ocupam, que gostariam de desempenhar
tarefas mais desafiadoras, proporcionando uma maior satisfação em relação ao
trabalho.
Portanto, baseado nos estudos realizados e em função do objeto de
análise, o modelo de Walton se mostrou o mais adequado para realização da
pesquisa, uma vez que abrange fatores internos e externos da organização
conforme já foi dito.
Entretanto, é importante que se ressalte a carência de estudos referentes
a Qualidade de Vida no Trabalho e o exercício profissional no período noturno, o que
vem a se caracterizar como uma deficiência no desenvolvimento do referencial
teórico e em uma valorização quanto ao estudo aqui empreendido, principalmente
analisando as novas demandas geradas pelo desenvolvimento do país, conforme
explicita Zanardo (2010). No próximo capítulo apresenta-se a metodologia utilizada
na execução da pesquisa e apresentação da organização e da unidade de análise
propriamente dita.
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3 METODOLOGIA

Neste tópico são apresentadas considerações sobre a tipologia do
estudo, o universo amostral e de forma sucinta a organização e a unidade de análise
da pesquisa.
No presente estudo entendeu-se que a metodologia utilizada seria a
pesquisa de caráter descritivo que para Richardson (1999):
[...] representa um nível de análise que permite verificar as características
dos fenômenos, possibilitando, também, a ordenação e a classificação
destes; por um lado, com base em estudos descritivos, surgem outros que
procuram explicar os fenômenos segundo uma nova óptica, ou seja,
analisar o papel das variáveis que, de certo modo, influenciam ou causam o
aparecimento dos fenômenos (RICHARDSON et al., 1999, p. 71).

A abordagem utilizada no desenvolvimento da pesquisa é um estudo
quantitativo (COLLINS; HUSSEY, 2005), cuja característica é transformar opiniões e
informações em números para possibilitar a classificação e análise. Para Richardson
(1999), esta modalidade de pesquisa caracteriza-se pelo emprego da quantificação
desde a coleta das informações até a análise final por meio de técnicas estatísticas
independente de sua complexidade, conforme pode ser visto no próximo capítulo
que trata da análise dos dados mediante os resultados encontrados com o auxílio de
programas específicos para estatística.
Oliveira (1997) aponta que o método quantitativo é empregado no
desenvolvimento de pesquisas de âmbito social, econômico, de comunicação,
mercadológicas e de administração, o que vem a atender plenamente o estudo
empreendido, e representa uma forma de garantir a precisão dos resultados e assim
evitando distorções.
A modalidade utilizada na pesquisa foi o estudo de caso, uma vez que o
objetivo principal era verificar como o trabalho noturno reflete na Qualidade de Vida
no Trabalho do empregado em uma empresa de mineração. Yin entende que tal
procedimento se justifica, pois:
O estudo de caso permite uma investigação para se preservar as
características holísticas e significativas dos eventos da vida real – tais
como ciclos de vida individuais, processos organizacionais e
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administrativos, mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações
internacionais e a maturação de alguns setores. (YIN, 2001, p. 21).

Devido à natureza quantitativa da pesquisa realizada, a forma de coleta
de dados se deu através de survey. A escolha por esse tipo de pesquisa ocorreu em
função de algumas características que atendiam aos objetivos do trabalho, pois sua
metodologia tem importante papel nas pesquisas de opinião e levantamentos
estatísticos que visam identificar situações.
De acordo com Babbie (1999), o survey gera medidas precisas e
confiáveis que permitem análise estatística, mede opiniões, atitudes, preferências,
comportamentos de um determinado grupo de pessoas e, também, os segmentos do
mercado, estimando seu potencial ou volume de negócios.
Para tanto, foi utilizado um questionário na coleta de dados dos
respondentes. Gil (2002, p. 68) considera este um meio útil e eficaz para aquisição
de informações num intervalo de tempo relativamente curto.
A elaboração do questionário originou da adaptação do modelo teórico de
Walton (1973) as circunstâncias da organização analisada, sendo validado em
conteúdo pelo grupo de especialistas, presidido pelo orientador da Dissertação e,
em forma após testes realizados com colegas do Mestrado Profissional em
Administração da Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo.
A organização analisada foi fundada em 1942 pelo governo brasileiro e em
1997 tornou-se uma empresa privada. Com a abertura de mercados, ela ultrapassou
as fronteiras do Brasil e se expandiu para o mundo se fazendo presente em trinta e
cinco países nos cinco continentes, através de uma força de trabalho com mais de
100 mil funcionários incluindo-se aí próprios e terceirizados.
Em seu segmento é líder no mercado nacional de mineração e a segunda
maior do planeta. Ao longo dos anos, ampliou o seu leque de serviços e atualmente
opera negócios no setor de logística e projetos de geração de energia.
A unidade de análise é o Departamento de Operações de Logística - Vitória a
Minas (DIVM), responsável pelo transporte de cerca de 40% de toda a carga
ferroviária brasileira, sendo que 80% do material transportado se refere a minério de
ferro e os 20% restantes pulverizados em mais de sessenta diferentes tipos de
produtos entre aço, carvão, calcário e tantos outros. Além do transporte de cargas,
os trens da companhia transportam uma média de 1,2 milhões de pessoas por ano
no trajeto de Vitória a Belo Horizonte.
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Atuando especificamente no trecho acima, a ferrovia faz conexão com
outras malhas em uma integração ferroviária dos estados do Espírito Santo, Minas
Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e o Distrito Federal.
O universo amostral foi composto por 147 ferroviários de uma empresa
mineradora no trecho correspondente a malha ferroviária Vitória (ES) a Minas
Gerais. O tipo da amostra se deu por conveniência e a seleção obedeceu aos
seguintes critérios de inclusão: indivíduos que trabalhem na organização no horário
noturno. Os empregados receberam o questionário no local de trabalho e nas
reuniões de atendimento com os Recursos Humanos.
Tomando por base os objetivos do estudo utilizou-se o Questionário
Estruturado que foi adaptado a partir do modelo proposto por Walton (1973),
fazendo uso da escala do tipo Likert com duas categorias: Discordo (0 - Totalmente;
1 - Bastante; 2 - Pouco) e Concordo ( 3 - Pouco; 4 - Bastante; 5 – Totalmente).
O instrumento teve como objetivo analisar a qualidade de vida do
trabalhador noturno na relação com a satisfação, motivação, auto-estima e
produtividade. Os dados obtidos pelos questionários foram organizados e
submetidos a técnicas estatísticas de análise descritivas.
Com a definição do universo amostral, o método de coleta de dados e o
instrumento de pesquisa, pode-se passar para a etapa seguinte de tratamento dos
dados. As informações coletadas por meio de questionários careciam de uma
preparação antes que se efetuasse a análise e interpretação por meios estatísticos.
Novelli (2004, p. 102) citando Aaker et al. (2001) refere-se a três técnicas
específicas de preparação que se inicia com a edição dos dados e aqui se inclui a
observação pelo pesquisador de uma série de fatores que possibilitam enfraquecer a
densidade das análises, caso não sejam acompanhados.
A próxima etapa diz respeito a codificação e os dados coletados em 147
questionários foram inseridos no software Statistical Package for the Social Sciences
– SPSS, versão 13.0, para tratamento estatístico.
Atendendo às orientações de Pestana e Gageiro (2000), após inclusão
dos dados dos questionários no SPSS, as questões reversas foram recodificadas
nesse software. Consistiu em inverter as escalas dos itens que apresentavam uma
escala de intensidade com sentido inverso ao que se pretendia medir.
A escala de Likert, ou escala somatória, aqui utilizada no questionário, diz
respeito a uma série de afirmações relacionadas com o objeto pesquisado, isto é,
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representam várias assertivas sobre um assunto, onde os entrevistados respondem
se concordam ou não com as afirmações e também informam qual seu grau de
concordância ou discordância. Além disso, é atribuído um número a cada resposta,
que reflete a direção da atitude do respondente em relação a cada afirmação e a
somatória das pontuações obtidas é dada pela pontuação total da atitude de cada
trabalhador.
A terceira técnica trata do ajuste estatístico dos dados e no caso do
estudo empreendido procedeu-se ao teste de normalidade através de análise
estatística, utilizando-se do teste de Kolmogorov-Smirnov. A normalidade é uma
premissa fundamental para a análise multivariada, pois se o ajuste dos dados estiver
muito longe da distribuição normal, todos os testes estatísticos são inválidos. (HAIR
et al., 2005).
Concluindo esta fase, aplicou-se a análise de confiabilidade que é o grau
em que uma escala produz resultados consistentes entre medidas repetidas ou
equivalentes de um mesmo objeto ou pessoa, revelando a ausência de erro
aleatório.
Entre as inúmeras técnicas disponíveis, optou-se pelo coeficiente de Alfa
de Cronbach, que avalia a consistência interna. Segundo Bisquerra, Sarriera e
Martinez (2004, p. 216), “sem que se possam oferecer normas concretas, a título de
orientação considera-se que coeficiente de alfa, superiores a 0,75 já são altos”.
Complementando a análise estatística para testar se as médias
apresentavam diferenças significativas, utilizou-se o teste não-paramétrico de
Kruskal-Wallis, que segundo Bruni (2008, p. 268) deve ser empregado na análise de
duas ou mais amostras independentes de serem originárias ou não de populações
com médias iguais. A definição das hipóteses, nula e alternativa, consiste em alegar
o fato da inexistência das diferenças entre médias e a existência das médias
respectivamente, ou seja:
 Ho: As médias das dimensões são iguais;
 H1: Há pelo menos um par de dimensões com médias diferentes.

O uso dessas diversas metodologias teve por finalidade conferir se os
dados obtidos se adequavam aos requisitos necessários para aplicação de técnicas
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multivariadas, atuando mesmo como pré-condição para a utilização de tais
procedimentos.
Assim, após a apresentação dos aspectos metodológicos utilizados nesta
pesquisa, no capítulo seguinte procede-se à análise dos resultados.
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Este capítulo foi elaborado a partir dos dados obtidos pela aplicação dos
métodos e técnicas selecionados para o estudo de caso desta dissertação. Assim,
desde o início propôs-se, com a aplicação dos questionários, verificar se a pergunta
que norteou o trabalho estava sendo respondida, ou seja: qual implicação do
expediente noturno sobre a Qualidade de Vida no Trabalho dos empregados de uma
empresa de mineração segundo o modelo do Walton?
O estudo foi realizado com 147 participantes e todos os questionários
foram contabilizados no processo de levantamento dos dados. O primeiro gráfico
trata do gênero e, desde a promulgação da Constituição Federal, em 1988, é
permitido às mulheres trabalharem no turno noturno, qualquer que seja a atividade
da empresa, aplicando-se ao trabalho noturno feminino os mesmo dispositivos que
regulam o trabalho masculino. (MORENO; FISCHER; ROTENBERG, 2003).
GÊNERO

20%
Masculino
Feminino
80%

Gráfico 1: Gênero
Fonte: Dados da pesquisa

No setor produtivo as profissões que exigem força e trabalhos pesados,
realizados em ambientes inóspitos, sujos e insalubres geralmente são associadas a
estereótipos masculinos os quais "requerem coragem e determinação, enquanto que
a feminilidade é associada ao trabalho leve, fácil, limpo, que exige paciência e
minúcia”. (HIRATA, 2002, p. 43).
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Castilhos e Castro (2006, p. 6) constatam que, "em todas as culturas a
mineração é vista como um trabalho masculino, por ser duro, insalubre e requerer
muita resistência física. Na percepção da sociedade, apenas um ser biologicamente
superior poderia suportar essas precárias condições: o homem." As autoras afirmam
que na realidade não é só na atualidade que a mulher desempenha algum papel na
mineração. Elas sempre estiveram presentes e tiveram papéis importantes na
história da exploração mineral, desde o período Neolítico, no ano 4.000 a.C. No
entanto, um dos principais entraves que se encontram ao se tentar estudar o papel
da mulher na mineração é que esse setor é normalmente percebido como masculino
e, portanto, na percepção e na memória coletiva a mulher não está presente nele.
No segmento de mineração elas representam a minoria e dentro da
organização analisada, no ramo de ferrovias sua participação corresponde a apenas
20,4% dos funcionários pesquisados, no entanto, segundo Fischer, Moreno e
Rotemberg (2004) o talento profissional e a disciplina de trabalho estão contribuindo
para a inserção da mulher no mercado de trabalho.
Na organização pesquisada, observa-se que 60% dos funcionários se
encontram na faixa etária abaixo de 34 anos, no entanto, o percentual encontrado
entre aqueles que estão com idade acima de 40 anos é bem relevante, pois
correspondem a 40% do universo pesquisado, aproximando bastante da faixa
predominante que é composta por adultos entre 25 e 29 anos.

Gráfico 2: Faixa etária
Fonte: Dados da pesquisa
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Estes

dados

confirmam

a

literatura,

quando

evidencia

que

os

trabalhadores mais jovens suportam melhor o trabalho noturno, especialmente pelas
mudanças que ocorrem na arquitetura e padrão de sono dos mais idosos. Para
Härmä (1995), os efeitos adversos do trabalho em turnos podem variar
individualmente entre as pessoas, principalmente em alguns aspectos como idade e
sexo, afirmando também que o envelhecimento do trabalhador noturno favorece a
passagem a um estado crônico de fadiga mental profissional.
O nível de escolaridade encontrado entre os respondentes atendeu a
todas as categorias, desde o ensino fundamental até a pós-graduação. A grande
maioria, 67,3%, informou ter estudado até o ensino médio.

ESCOLARIDADE

3% 1%
29%
Ensino
Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior
67%
Pós-Graduação

Gráfico 3: Escolaridade
Fonte: Dados da pesquisa

Quanto ao perfil de escolaridade, Walton (1973) expõe em seu modelo a
oportunidade de crescimento e desenvolvimento das potencialidades e aquisição de
novos conhecimentos e habilidades na organização o que pode favorecer para o
grau de satisfação dos trabalhadores na empresa.
Analisando a escolaridade, observa-se que 67% mencionaram possuir o
Ensino Médio e 32% o Ensino Superior ou mais, o que poderia ser um indicativo de
que indivíduos com melhor escolaridade não se submeteriam a um sistema de
trabalho que implicasse em uma inversão no relógio biológico. Porém, frente a
amostra analisada nota-se que não eram pessoas que tinham o trabalho noturno por
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falta de oportunidade de graduação e/ou qualificação. Portanto, duas hipóteses
podem ser aventadas: ser uma própria escolha ou condições do mercado de
trabalho.
Em relação ao estado civil, aproximam-se de um empate técnico os
resultados apurados quanto a solteiros e casados, com uma diferença percentual de
apenas 2% entre as categorias. Em relação aos casados é importante lembrar que
os mesmos estão expostos a uma sobrecarga ocupacional e também de tarefas
domésticas, pois além do trabalho em período noturno, convivem com a
responsabilidade de uma constituição familiar, algo que pode influenciar a qualidade
de vida e a capacidade para o trabalho.

ESTADO CIVIL

1%2% 2%
Solteiro
46%

Casado (a)
Viúvo (a)
Divorciado (a)
Relação estável

49%

Gráfico 4: Estado civil
Fonte: Dados da pesquisa

O próximo gráfico trata do cargo que o respondente ocupa na
organização. Como poderá ser observada, a maioria corresponde ao item definido
como “Outros”, no entanto, aqui estão inseridos os eletricistas, mecânicos,
controladores de pátio e terminal, oficiais de via permanente, oficiais de operação
ferroviária. Ou seja, são cargos que não se enquadram na categoria de técnicos e
que exigem apenas o nível médio de ensino. Portanto, o cargo de destaque, com
maior percentual em uma única categoria é o de Técnico.
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CARGOS
Gerência
1% 3% 1%

Coordenação /
Supervisão
37%

Analista / Engenheiro
Técnico

52%

6%

Administrativo
Outros

Gráfico 5: Cargos
Fonte: Dados da pesquisa

O número de respondentes com três anos ou mais de tempo de trabalho
na organização alcançou um percentual de 81,6%, o que se subtende como um alto
índice de retenção de funcionários. Neste contexto, observa-se um indicador citado
por Westley (1979) para a QVT: Político – sensação de estabilidade no emprego;
cuja ausência leva ao sentimento de insegurança. Além disso, a pesquisa
demonstrou que o vínculo empregatício predominante em sua totalidade é de
empregados contratados.

TEMPO DE TRABALHO NA ORGANIZAÇÃO
30,0%
25,0%
20,0%

1 ano

15,0%

2 anos
3 a 4 anos

10,0%

5 a 9 anos
10 a 15 anos
Acima de 15 anos

5,0%
0,0%
1 ano 2 anos 3 a 4
anos

5a9
anos

10 a Acima
15
de 15
anos anos

Gráfico 6: Tempo de trabalho na organização
Fonte: Dados da pesquisa
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No item Tempo que Trabalha no Turno Noturno os resultados explicitados
demonstram um equilíbrio entre aqueles que estão entre um e quatro anos em
atuação nesse turno, enquanto que a média tem uma queda acentuada entre os que
se encontram há mais de 10 anos e menos de 15 anos no turno noturno. O próximo
gráfico apresenta o tempo de serviço dos respondentes no turno noturno e em
seguida é feito um cruzamento de dados entre os dois gráficos, o que permitiu uma
análise mais detalhada sobre os números apurados.

TEMPO QUE TRABALHA NO TURNO NOTURNO
30

1 ano

25

2 anos

20

3 a 4 anos

15
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acima de 15
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0
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3a4
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5a9
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10 a 15 acima
anos
de 15
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Gráfico 7: Tempo que trabalha no turno noturno
Fonte: Dados da pesquisa

TABELA 1
Tempo de Trabalho na Organização x Tempo de Trabalho Noturno
Tempo de Trabalho
1 ano

Graf. 6 – Na organização
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Fonte: Dados trabalhados no SPSS
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Analisando os dados presentes na TAB. 1 é possível identificar que no
total de 147 respondentes, 82 atuam no turno noturno desde a sua entrada na
empresa em estudo, o que corresponde a 55,8% dos funcionários. Enquanto que
41,5% foram trabalhar no turno noturno após algum tempo de exercício no turno
diurno da organização. Os 2,7% restantes já atuavam no turno noturno antes de
trabalhar na empresa.
No questionamento sobre as horas de trabalho por dia, os respondentes
foram unânimes em informar que estas correspondem a oito horas de trabalho e
com dois dias de folga na semana. Quanto ao número de horas de descanso na
semana, a média encontrada foi de 50 horas.

SEU (SUA) COMPANHEIRO (A) TRABALHA
FORA?

43,4%
Sim
Não
56,6%

Gráfico 8: Seu (sua) companheiro (a) trabalha fora?
Fonte: Dados da pesquisa

Ao serem questionados sobre se seu companheiro (a) trabalha fora,
apenas 43,4% confirmaram que sim. Entre estes respondentes, os solteiros, que
representam 46,2% dos entrevistados informaram que seus companheiros (as) não
trabalham fora, o que corresponde a um percentual de 65,2%.
É preciso esclarecer que no percentual encontrado referente aos
companheiros que não trabalham fora estão inclusos os respondentes solteiros e
assim se justificam os números fornecidos pelos trabalhadores.
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Analisando por gênero, as mulheres correspondem ao maior percentual
de companheiros que não trabalham fora (60%), como poderá ser observado no
gráfico a seguir:
COMPANHEIRO (A) QUE TRABALHA FORA - POR
GÊNERO

40%
Masculino
Feminino
60%

Gráfico 9: Companheiro (a) trabalha fora – por gênero
Fonte: Dados da pesquisa

As interpelações sobre dados demográficos encerraram-se com o Gráfico
9. Em seguida foi perguntado aos respondentes como eles achavam que era a sua
Qualidade de Vida no Trabalho e mediante as variadas respostas fornecidas, estas
foram sintetizadas em Concorda ou Discorda com a QVT e os resultados indicaram
que 67,6% das respostas foram favoráveis a classificação de concordância,
oferecendo evidências de Qualidade de Vida no Trabalho, conforme disposto no
gráfico a seguir:

CLASSIFICAÇÃO DA PERCEPÇÃO DA QVT

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%

Concordância

30,0%

Discordância

20,0%
10,0%
0,0%
Concordância

Discordância

Gráfico 10: Classificação da percepção da QVT
Fonte: Dados da pesquisa
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Dentre os objetivos específicos propostos para se responder a pergunta
que norteou o estudo, consta a indagação referente à existência de impactos
diferentes no trabalho noturno na perspectiva dos dados demográficos. Os
resultados encontrados foram sintetizados na tabela abaixo que faz uma análise
entre o perfil dos respondentes e a classificação da QVT:

TABELA 2
Perfil x Classificação da QVT
QUI-

PERFIL

GRAU DE

QUADRADO LIBERDADE

SIGNIFICÂNCIA
CALCULADA

Gênero

28,705

1

0,000

Faixa etária

12,200

5

0,032

Estado civil

4,355

4

0,360

5,125

5

0,401

11,574

4

0,041

5,497

5

0,358

1,186

1

0,276

Cargo

que

ocupa

na

organização
Tempo

que

trabalha

na

organização
Tempo

que

trabalha

no

período noturno
Se seu (sua) companheiro (a)
trabalha fora
Fonte: Dados trabalhados no SPSS

Dentre as médias encontradas quanto à classificação de Concordância /
Discordância entre os perfis elencados na pesquisa, observou-se diferença
significativa nas classificações quanto ao gênero, faixa etária e tempo de trabalho na
organização, com índices inferiores a <1%.
A questão seguinte perguntava sobre quais as coisas que são mais
importantes que o trabalho para o respondente? As respostas foram novamente
sintetizadas e o que se apurou é que a família, Deus e saúde são os fatores mais
significativos na vida dos trabalhadores. O gráfico a seguir apresenta os resultados
auferidos na pesquisa, em números absolutos.
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ITENS MAIS IMPORTANTES QUE O TRABALHO
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Gráfico 11: Itens mais importantes que o trabalho
Fonte: Dados da pesquisa

Em seguida passou-se para a segunda etapa do questionário que trata
dos oito critérios definidos no modelo de Walton (1973), sendo cada um deles
subdividido em várias afirmativas. Os dados apurados apresentaram em alguns
casos diferenças das médias das pontuações atribuídas pelos respondentes quanto
aos fatores dos critérios.
Com a finalidade de evidenciar diferenças significativas dos valores
estudados, aplicaram-se alguns testes de hipóteses. A escolha do tipo de teste
depende de suposições quanto a normalidade dos dados, que foram identificadas
através do método de Kolmogorov-Smirnov, aplicado nas 57 afirmativas e também
nos oito critérios.
A análise da confiabilidade do questionário foi feita por meio do Índice de
Alpha de Cronbach, indicando que o valor assumido do Alpha está entre 0 e 1, e
quanto mais próximo de 1 estiver seu valor, maior a fidedignidade das dimensões do
construto, sendo que, valores maiores que 0,6 indicam uma consistência interna
confiável. (HAIR et al., 2005).
As tabelas a seguir trazem os dados referentes a Análise de Estatísticas
Descritivas para cada um dos critérios e apresentam os resultados sobre a
confiabilidade do instrumento de pesquisa, através do coeficiente Alpha de
Cronbach, que aplicado nas 57 afirmativas, resultou em um coeficiente de 0,840.
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Segundo Bisquerra, Sarriera e Martinez (2004), valores do coeficiente de Alpha
superiores a 0,75, já são altos. Desta forma considera-se que o instrumento utilizado
se apresenta com bom nível de consistência interna.
Quanto à coluna “Tendência à QVT, essa foi classificada em CONCORDA
e DISCORDA. Tal fato se dá a partir do momento em que abaixo de 2,5 classifica-se
em “DISCORDA”, acima ou igual a 2,5 classifica-se em “CONCORDA”. Das 57
afirmativas testadas, somente 14 discordaram com a proposta de “Tendência
Quanto à QVT”.
Considerando que a “concordância” com a afirmativa da questão é uma
resposta favorável a qualidade de vida, as questões abaixo sofreram uma conversão
da escala, onde a resposta favorável foi a discordância:
 2.03 – Penso que pelo trabalho que desempenho deveria ter uma
remuneração mais justa;
 2.06 – Penso que existe uma injusta desigualdade salarial no meu
trabalho;
 3.03 – Minha jornada de trabalho não está de acordo com minha
capacidade física;
 3.06 – No meu trabalho existem fatores físicos que interferem no
desempenho de minhas atividades;
 3.08 – O meu trabalho exige que eu passe muitas horas sentado;
 3.09 – O meu trabalho provoca um grande desgaste físico;
 4.07 – As tarefas que executo não fornecem indicações sobre como
está o meu desempenho;
 5.08 – No meu trabalho quase sempre tenho medo de ser demitido;
 7.03 – Minha rotina me obriga a ter menos espaço para o lazer e para
atividades esportivas;
 7.04 – No meu trabalho somos constantemente vigiados;
 7.05 – Minhas tarefas são simples e repetitivas;
 8.02 – Eu penso com freqüência em demitir-me deste emprego;
 8.03 – O meu trabalho na maioria das vezes não permite que eu passe
mais tempo com a minha família;
 9.02 – Penso que minha empresa deveria se preocupar mais com as
questões sociais do país;
 9.06 – Meu trabalho é sem sentido na grande maioria das vezes.
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Assim, para que haja sentido na média das dimensões, fez-se necessário
inverter a pontuação atribuída pelos respondentes utilizando a conversão dos
pontos, conforme a tabela abaixo. No entanto, é importante ressaltar que a análise
da questão foi feita com a pontuação atribuída pelo respondente.
Para proceder ao cálculo da média das dimensões, foi utilizada a média
aritmética simples no conjunto de questões e em cada dimensão, portanto, com a
utilização do critério de pontuação convertida ocorreu que o valor atribuído 0 (um) é
condição desfavorável e 5 (seis) condição favorável e com isto foi possível
estabelecer uniformidade das pontuações.

TABELA 3
Conversão da Escala
Pontuação Original

Pontuação Convertida

0

5

1

4

2

3

3

2

4

1

5

0

Fonte: Dados da pesquisa

Uma vez esclarecidos os procedimentos adotados na análise dos dados
colhidos, procedeu-se ao estudo dos critérios definidos no modelo de Walton (1973).
O primeiro critério diz respeito a compensação justa e adequada e
objetiva avaliar a percepção dos trabalhadores em relação ao sistema de
remuneração da empresa e se esta se encontra de acordo com as expectativas dos
profissionais frente ao trabalho desenvolvido. As variáveis de avaliação sugeridas
são: remuneração adequada, equidade externa e equidade interna. A tabela abaixo
apresenta os resultados encontrados na pesquisa empreendida.
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TABELA 4
Compensação Justa e Adequada

Variáveis

2.01 - No meu trabalho tenho
participação no lucro da empresa
2.02 - Penso que minha remuneração
está de acordo com as minhas tarefas
que desempenho
2.03 - Penso que pelo trabalho que
desempenho
deveria
ter
uma
remuneração mais justa.
2.04 - No meu trabalho existem sempre
promoções e melhorias salariais
2.05 - Comumente tenho que fazer outras
atividades fora da empresa para
complementar minha renda.
2.06 - Penso que existe uma injusta
desigualdade salarial no meu trabalho.
2.07 - No meu trabalho recebo benefícios
na área da saúde e da alimentação
Fonte: Dados trabalhados no SPSS

Tendência
quanto a
Coeficiente Alpha
Concordância
de Cronbach
/ Discordância ao
se item for
QVT
excluído

Média

Desvio
padrão

3,54

1,351

CONCORDA

0,842

2,68

1,355

CONCORDA

0,838

4,05

0,992

DISCORDA

0,840

2,65

1,220

CONCORDA

0,837

1,93

1,631

2,59

1,638

DISCORDA

0,839

4,35

1,032

CONCORDA

0,840

CONCORDA

0,838

Moraes e Oliveira (2001, p. 6) ao tratarem da remuneração afirmam que
“a questão salarial é ponto significativo no contexto de qualquer atividade
profissional”.

Citando Walton (1973), complementam dizendo que “todos nós

trabalhamos para „ganhar a vida‟ e a compensação que obtemos com esse trabalho
é um aspecto fundamental quando se trata de analisar a Qualidade de Vida no
Trabalho”.
Valle e Vieira (2004) ao analisarem o critério em estudo afirmam que:
A adequação da compensação é um conceito relativo e não encontra
consenso sobre padrões objetivos ou subjetivos para julgar tal adequação.
Por outro lado, a honestidade na remuneração por determinado trabalho
pode ser observada em função das relações entre trabalho e
responsabilidade exigida; pelo treinamento requerido para sua execução;
pela demanda deste trabalho em nível da comunidade; pelo pagamento
dado a este trabalho nesta comunidade. (VALLE; VIEIRA, 2004, p. 67).

Em concordância com os resultados demonstrados na Tabela 4 é possível
visualizar no gráfico abaixo que as melhores médias encontradas dizem respeito aos
benefícios na área da saúde e da alimentação. Em relação a remuneração justa, a
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média encontrada se refere a discordância quanto a afirmativa, o que leva ao
entendimento de que este não é um fator preponderante, porém, por ser subjetivo é
necessário um constante acompanhamento quanto a insatisfação dos respondentes
em relação a remuneração.

COMPENSAÇÃO JUSTA E ADEQUADA
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

Gráfico 12: Compensação justa e adequada
Fonte: Dados da pesquisa

O segundo critério definido por Walton (1973) diz respeito as condições
de trabalho e aqui estão inclusos os procedimentos relacionados a segurança e a
saúde no trabalho.
Goulart e Sampaio (2004, p. 33) explicam que os dois primeiros critérios
do modelo de Walton (1973) “estão diretamente relacionados à satisfação de
necessidades básicas do ser humano, relacionadas por Maslow (1954)”.
Moraes e Oliveira (2001) observam que ao definir este critério, Walton
(1973) entendeu que a organização deveria oferecer aos seus profissionais “(...) um
ambiente seguro e saudável para a realização de suas atividades”. Aqui se
encontram fatores como “(...) horários justos de trabalho, condições físicas que
reduzem ao mínimo o risco à vida e uma preocupação dos gestores com o bemestar das pessoas envolvidas na realização do trabalho”.
Valle e Vieira (2004) fazem uma referência aos avanços na legislação
trabalhista e a ação dos sindicatos que vem proporcionando condições mais
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favoráveis à preservação da saúde e do bem-estar do empregado. E aqui já surge
um dos primeiros indicadores relacionados a pesquisa em si: a questão da jornada
de trabalho onde é possível encontrar na literatura de Walton (1973, p. 13)
referência quanto a necessidade de “(...) horários razoáveis reforçados por período
normal de trabalho padronizado (...)”.

TABELA 5
Condições de trabalho

Variáveis

3.01 - No meu trabalho as normas de
higiene e segurança no trabalho são
rigorosamente seguidas.
3.02 - A empresa em que trabalho
promove com freqüência atividades
relacionadas à saúde ocupacional.
3.03 - Minha jornada de trabalho não está
de acordo com minha capacidade física.
3.04 - No meu trabalho tenho todos os
equipamentos de que necessito para
desempenhar minhas tarefas.
3.05 - No meu trabalho faltam recursos
materiais para realizar minhas tarefas.
3.06 - No meu trabalho existem fatores
físicos que interferem no desempenho de
minhas atividades.
3.07 - No meu trabalho os equipamentos
recebem manutenção constante.
3.08 - O meu trabalho exige que eu
passe muitas horas sentado.
3.09 - O meu trabalho provoca um
grande desgaste físico.
Fonte: Dados trabalhados no SPSS

Tendência
quanto a
Coeficiente Alpha
Concordância
de Cronbach
/ Discordância ao
se item for
QVT
excluído

Média

Desvio
padrão

4,12

0,983

CONCORDA

0,838

3,61

1,024

CONCORDA

0,836

1,23

1,544

DISCORDA

0,841

3,90

1,248

CONCORDA

0,867

1,74

1,664

CONCORDA

0,837

2,19

1,598

DISCORDA

0,836

3,55

1,154

CONCORDA

0,836

2,22

2,069

DISCORDA

0,840

2,96

1,442

DISCORDA

0,847

Segundo os respondentes as condições de trabalho são plenamente
atendidas na organização estudada e, em relação a jornada de trabalho houve uma
discordância quanto a se encontrar em desacordo com a capacidade física do
trabalhador inclusive sobre as condições ergonômicas. O gráfico abaixo oferece uma
visualização dos resultados encontrados.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO
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Gráfico 13: Condições de Trabalho
Fonte: Dados da pesquisa

Zanardo (2010, p. 31) afirma que “o sono e a fadiga não são
responsabilidade somente do trabalhador, tem a ver com a organização do trabalho,
que vai determinar, por meio do desempenho e da satisfação, a capacidade dele
para o trabalho”.
Percebe-se que a média referente a variável 3.03 (Minha jornada de
trabalho não está de acordo com minha capacidade física), apresenta o menor
índice dentro deste critério. Como esta é uma variável com a pontuação invertida
subtende-se que os entrevistados discordam da afirmação, porém com alguns
respondentes se posicionando em concordância com a afirmação e neste caso notase que para eles há uma falta de adequação da jornada de trabalho com as
condições físicas.
O critério seguinte analisa o uso e desenvolvimento de capacidades.
Ferreira (2000) entende capacidade como a qualidade que a pessoa tem de realizar
qualquer tarefa para atender a um determinado fim, seja de caráter físico e/ou
intelectual, serviço ou empreendimento. Dessa forma, capacidade para o trabalho
pode ser a qualidade física e/ou mental com que o homem desempenha o seu
trabalho.
Tuomi et al. (2005) esclarecem que apesar das inúmeras conceituações
sobre capacidade para o trabalho, há consenso de que ela é a base do bem-estar do
indivíduo e que, afetada por fatores como estilo de vida e ambiente de trabalho,
podem influenciar a própria atividade do indivíduo.
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TABELA 6
Uso e Desenvolvimento de Capacidades

Variáveis

4.01 - As tarefas que desempenho exigem
a utilização de inúmeras habilidades
complexas e de nível elevado.
4.02 - No meu trabalho recebo incentivos
para adotar novas tecnologias e métodos
para aumentar a produtividade e a
qualidade.
4.03 - No meu trabalho não tenho ensejo
para tomar iniciativa nem para expor minha
opinião pessoal.
4.04 - No meu trabalho são comuns as
oportunidades que tenho de desempenhá-lo
de maneira que mais me convier.
4.05 - A execução das tarefas do meu
trabalho é suficiente para indicar mim
mesmo (a) se o estou realizando bem ou
mal.
4.06 - No meu trabalho todas as atividades
por mim iniciadas são por mim concluídas.
4.07 - As tarefas que executo não fornecem
indicações sobre como está o meu
desempenho.
Fonte: Dados trabalhados no SPSS

Média

Desvio
padrão

Tendência
quanto a
Concordância
/ Discordância ao
QVT

Coeficiente
Alpha de
Cronbach
se item for
excluído

3,61

1,030

CONCORDA

0,841

3,00

1,360

CONCORDA

0,836

1,69

1,465

CONCORDA

0,835

2,11

1,631

CONCORDA

0,839

3,52

1,336

CONCORDA

0,840

2,67

1,505

CONCORDA

0,839

1,91

1,548

DISCORDA

0,841

Zanardo (2010) fala sobre capacidade, desempenho e satisfação no
trabalho. Para a autora (2010, p. 31) “a importância conferida ao significado da
palavra capacidade está atrelada à capacidade de inovação, que é um instinto que
distingue os seres humanos dos outros animais”.
Quanto ao desempenho, Marras (2009) afirma que este é diretamente
proporcional a duas condições do ser humano: o querer fazer, que indica o desejo
interno de realizar (a motivação) e o saber fazer, isto é, a condição cognitiva e
experimental que possibilita ao indivíduo realizar com eficiência e eficácia alguma
coisa.
O último termo citado por Zanardo (2010) é satisfação no trabalho que
segundo a autora está sujeita a influências, à medida que o trabalhador se torna
íntimo do ambiente de trabalho. Mendes e Linhares (1996) entendem que as
vivências de satisfação estão relacionadas ao sentido que o trabalhador atribui à
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rotina de seu trabalho, às condições disponibilizadas pela organização e à liberdade
de utilização de estratégias operatórias pelo trabalhador.
Ao analisar os dados encontrados na pesquisa, o maior percentual de
concordância alcançado foi justamente quanto a complexidade da tarefa executada
(4.01) e para sua própria auto-avaliação (4.05). Outro dado interessante a ser
observado no gráfico a seguir é quanto a variável que diz respeito a autonomia para
se tomar iniciativas e para expor suas próprias opiniões (4.03), que apresentou a
menor média entre as variáveis que compõem o critério.

USO E DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES
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Gráfico 14: Uso e desenvolvimento de capacidades
Fonte: Dados da pesquisa

O próximo critério trata de oportunidades de crescimento e segurança e
segundo relatam Valle e Vieira (2004):
Refere-se à valorização do empregado através das oportunidades para
manifestação e expansão de potencialidades, bem como o avanço na
carreira ocupacional. São as oportunidades futuras para o crescimento
contínuo do indivíduo dentro do trabalho, com segurança e envolve quatro
princípios ou objetivos: possibilidade de carreira; crescimento pessoal;
perspectiva de progresso e segurança. (VALLE; VIEIRA, 2004, p. 69).

Segundo Moraes e Oliveira (2001, p. 8) “esse critério se baseia na
importância de uma carreira que propicie ao indivíduo desenvolver e aplicar novas
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habilidades e/ou conhecimentos, possibilidades de promoção e a segurança de
manter-se no emprego”.

TABELA 7
Oportunidades de Crescimento e Segurança

Variáveis

Média

Desvio
padrão

Tendência
quanto a
Coeficiente Alpha
Concordância
de Cronbach
/ Discordância ao
se item for
QVT
excluído

5.01 - No meu trabalho minhas
qualidades profissionais são valorizadas. 2,91

1,282

CONCORDA

0,833

5.02 - Na minha empresa temos um
excelente plano de carreira.
2,71

1,420

CONCORDA

0,834

1,466

CONCORDA

0,833

2,44

1,513

CONCORDA

0,836

5.05 - O meu trabalho me permite crescer
profissionalmente.
3,19

1,062

CONCORDA

0,834

1,466

CONCORDA

0,835

1,099

CONCORDA

0,832

1,656

DISCORDA

0,843

5.03 - No meu trabalho recebo ótimos
treinamentos que me ajudam
a
2,88
desempenhar minhas tarefas.
5.04 - No meu trabalho recebo incentivos
para participar de cursos, treinamentos e
palestras técnicas.

5.06 - Meu trabalho é seguro e estável.

3,04

5.07 - No meu trabalho as habilidades
pessoais
são
valorizadas
e
3,06
desenvolvidas.
5.08 - No meu trabalho quase sempre
tenho medo de ser demitido.
2,45
Fonte: Dados trabalhados no SPSS

Neste critério as variáveis analisadas são: a possibilidade de carreira, ou
seja, a possibilidade de promoção dentro da organização; a segurança no emprego
que se refere ao grau de incerteza que o trabalhador tem em relação a manutenção
do seu emprego e o crescimento pessoal que diz respeito não apenas ao
crescimento profissional do trabalhador, mas também da pessoa que trabalha e que
está atrelada as duas outras variáveis citadas anteriormente.
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OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO E SEGURANÇA
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Gráfico 15: Oportunidades de crescimento e segurança
Fonte: Dados da pesquisa

Na organização analisada percebe-se que existe uma valorização tanto
das qualidades profissionais (5.01) quanto das habilidades pessoais (5.07) e o temor
quanto à perda do emprego não se mostra como algo preponderante entre os
respondentes.
Lembrando que abaixo de 2,5 é uma tendência a discordância da
afirmativa e igual ou acima de 2,5 se trata de uma concordância com a afirmativa, as
médias encontradas em relação a treinamentos apresentam duas disparidades. A
afirmativa 5.03 se refere a treinamentos oferecidos pela organização e aí a média
encontrada foi de 2,88 enquanto que na afirmativa seguinte (5.04) que trata de
incentivos para participação de cursos, treinamentos e palestras técnicas a média foi
de 2,44.
Por se tratar de profissionais que atuam no período noturno permanece a
dúvida se a ausência de incentivos por parte da empresa está relacionada às horas
de descanso do profissional, ficando os treinamentos proporcionados pela mesma
condicionados a jornada de trabalho. Dessa forma não haveria uma interferência
formal na vida privada dos trabalhadores, porém, ao se falar de Qualidade de Vida
no Trabalho é importante ressaltar que esta vai além da vida profissional e deve sim
interferir na vida particular, principalmente porque o que se prega é o bem-estar em
sua totalidade.
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Zanardo (2010, p. 46) faz uma importante observação quanto ao período
em que o trabalhador não está em exercício de suas tarefas: “excetuadas as horas
gastas com transporte, cuidados obrigatórios com a casa e a família, restaria o
tempo livre que é ainda diferenciado quanto a um tempo livre de (obrigações) ou um
tempo livre para (a liberdade)”. Seria este o motivo para a falta de incentivos por
parte da organização quanto a participação em cursos, treinamentos e palestras
técnicas ou apenas os respondentes se acomodaram em função da jornada de
trabalho e participam somente daquilo que lhes é imposto?
O critério integração social na organização do trabalho diz respeito à
possibilidade do trabalhador manifestar e desenvolver suas habilidades individuais.
No entendimento de Valle e Vieira (2004):
Esta integração ocorre quando o indivíduo vivencia, em seu local de
trabalho, um ambiente de igualdade e liberdade, ausente de preconceitos
de cor, raça, sexo, religião, nacionalidade, estilo de vida e aparência física;
de senso comunitário, de franqueza interpessoal; de fraca estratificação e
com mobilidade ascendente, que proporciona mesmo experiências positivas
de auto-estima. (VALLE; VIEIRA, 2004, p. 69).

Segundo Moraes e Oliveira (2001, p. 10), a perspectiva de Walton ao
definir este critério era quanto a níveis satisfatórios de integração social que podem
ser alcançados quando na organização existe um bom relacionamento interpessoal,
sentimento de comunidade, ausência de preconceitos, apoio e respeito mútuo entre
os seus integrantes.
Nota-se que este critério já faz uma abordagem dos aspectos mais
relacionais do trabalho que são de suma importância para a execução das tarefas.
Marras (2009, p. 31) vai além ao afirmar que “a qualidade de vida tem sido utilizada
como indicador das experiências humanas no local de trabalho e do grau de
satisfação das pessoas que desempenham o trabalho”. Dessa forma, percebe-se
que este critério traz em seu bojo além das questões relacionais, as expectativas
quanto a motivação, a disposição para o trabalho e o sentimento de participação.
Na organização pesquisada os componentes deste critério se mostraram
bem compreendidos e com um bom nível de avaliação por parte dos respondentes,
como pode ser observado na tabela a seguir.
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TABELA 8
Integração Social na Organização

Variáveis

Média

6.01 - Meu trabalho demanda muita
cooperação de outras pessoas.
3,81

Desvio
padrão

Tendência
quanto a
Coeficiente Alpha
Concordância
de Cronbach
/ Discordância ao
se item for
QVT
excluído

1,167

CONCORDA

0,840

1,400

CONCORDA

0,831

1,606

CONCORDA

0,835

6.04 - No meu trabalho desempenhamos
atividades em equipe.
3,69

1,163

CONCORDA

0,836

6.05 - No meu trabalho me sinto
desvalorizado pelos meus superiores.
1,84

1,380

CONCORDA

0,836

,93

1,398

CONCORDA

,839

3,37

1,391

CONCORDA

,833

1,566

CONCORDA

0,838

6.02 - No meu trabalho todos os
funcionários são tratados com igualdade
3,01
pelos superiores.
6.03 - Frequentemente os meus
superiores me comunicam sobre o que
eles pensam a respeito do meu 2,62
desempenho no trabalho.

6.06 - Meu trabalho não requer a
necessidade de perguntas ou conversas
com outras pessoas.
6.07 - No meu trabalho a relação entre as
pessoas é sempre valorizada.

6.08 - Meus superiores nunca me
fornecem
“feedback”
sobre
meu
2,26
desempenho.
Fonte: Dados trabalhados no SPSS

Para Fernandes e Gutierrez (1988)
Conhecer o trabalhador e humanizar seu ambiente de trabalho parte da
constatação de que o desempenho eficaz depende não apenas de que as
pessoas saibam trabalhar, mas é fundamental que queiram fazer aquela
determinada atividade. (FERNANDES; GUTIERREZ, 1998, p. 30).

É importante lembrar que o trabalho ocupa grande parte da vida das
pessoas e para que isso se transforme em uma satisfação é necessário que o
conceito de Qualidade de Vida no Trabalho seja fundamentado em relacionamentos
de valorização pessoal e profissional.
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No entendimento de Rebouças, Legay e Abelha (2007) a satisfação no
trabalho advém de um estado emocional resultante das características pessoais,
valores e expectativas com o ambiente e a organização do trabalho.
Como se observará no gráfico a seguir, os percentuais encontrados
oferecem uma clara demonstração de integração dentro da organização, denotando
uma relação de parceria entre os respondentes conforme se nota na afirmativa 6.01
(meu trabalho demanda muita cooperação de outras pessoas) e no trabalho em
equipe.
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Gráfico 16: Integração Social na Organização
Fonte: Dados da pesquisa

A média mais baixa encontrada neste critério diz respeito exatamente ao
trabalho individualista, sem participação dos colegas e de outros profissionais.
Entende-se que essa é uma atitude que não encontra apoio na organização e nem é
praticada pelos respondentes, no entanto, a média referente ao feedback dos
superiores apresenta uma concordância com a afirmativa, o que vem a significar
uma atitude que merece ser revista pela empresa.
Walton (1973) ressalta que é necessário haver respeito aos direitos do
indivíduo e proteção desses contra ações arbitrárias dos empregadores. Sendo que
para Moraes e Oliveira (2001, p. 10) esse fato faz com que os indivíduos se
previnam contra atitudes arbitrárias por parte dos gestores.
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TABELA 9
Constitucionalismo

Variáveis

Média

7.01 - A estrutura do meu trabalho não me
oferece ensejo de realizá-lo do princípio ao
fim.
7.02 - No meu trabalho tenho espaço para dar
a minha opinião na maneira como o trabalho
deva ser direcionado.
7.03 - Minha rotina me obriga a ter menos
espaço para o lazer e para atividades
esportivas.
7.04
No
meu
trabalho
somos
constantemente vigiados.
7.05 - Minhas tarefas são simples e
repetitivas.
7.06 - No meu trabalho todas as atividades
são cronometradas.
Fonte: Dados trabalhados no SPSS

Tendência
quanto a
Desvio
Concordância
padrão
/ Discordância ao
QVT

Coeficiente
Alpha de
Cronbach
se item for
excluído

1,60

1,451

CONCORDA

0,839

3,31

1,339

CONCORDA

0,838

2,86

1,712

DISCORDA

0,836

3,11

1,527

DISCORDA

0,836

2,13

1,776

DISCORDA

0,841

1,82

1,570

CONCORDA

0,841

Este critério é de grande significância, pois apresenta elementos-chave
para prover uma alta Qualidade de Vida no Trabalho: privacidade, liberdade de
expressão, tratamento equânime e estabelecimento de direitos trabalhistas.

CONSTITUCIONALISMO
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
7.01

7.02

7.03

Gráfico 17: Constitucionalismo
Fonte: Dados da pesquisa
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As normas que regem as relações de trabalho são analisadas neste
critério quando se fala de direitos trabalhistas, da mesma forma o respeito à
individualidade do funcionário dentro e fora da organização é objeto de estudo da
privacidade pessoal e na pesquisa empreendida a média de discordância quanto a
se sentir vigiado foi bem alta. No entanto, em relação à produtividade que pode
analisada em paralelo com a afirmativa 7.06 (no meu trabalho todas as atividades
são cronometradas), existe uma concordância pequena (1.82), porém, sugestiva. É
importante recordar que ambas as afirmativas foram analisadas com a tabela
invertida.
A liberdade de expressão, analisada na afirmativa 7.02, apresentou um
bom índice de concordância, o que reflete a preocupação da organização em
oferecer condições para que os seus funcionários se sintam confiantes para
expressarem suas opiniões sem medo de retaliações.
A jornada em turno noturno não parece afetar a vida dos trabalhadores
entrevistados, pelo menos quanto as atividades de lazer e esportivas, uma vez que a
afirmativa 7.03 teve um bom nível de discordância. O resultado encontrado diverge
da literatura sobre o tema, pois, conforme Nunes (2001):
Os efeitos do trabalho noturno também se aplicam à vida social dos
trabalhadores, bem como a de seus familiares, o que causa a sensação de
exclusão social e queixas quanto a incompatibilidade de tempo para as
atividades de lazer e outras necessidades sociais, como o contato com os
amigos. Estes trabalhadores comumente apresentam dificuldades para o
convívio social. (NUNES, 2001, p. 98).

O critério seguinte analisa o equilíbrio entre trabalho e vida. No
entendimento de Walton (1973) o trabalho não deve ocupar todo o espaço da vida
de uma pessoa, havendo então, a necessidade de harmonia entre ambos.
Essa categoria trata da equidade entre o tempo disponibilizado pelo
trabalhador na sua vida pessoal e profissional abrangendo aspectos como o turno de
trabalho, as exigências da profissão, expectativas de carreira, progresso e
promoções, a necessidade de atualização, a disponibilidade para viagens, a
interação da família do trabalhador com a organização, o tempo para o lazer e a
família.
Para Valle e Vieira (2004, p. 70) “a existência de todos estes sistemas em
nível organizacional não deve interferir de forma negativa na busca desse equilíbrio”.

77

Os resultados encontrados na pesquisa seguem abaixo:

TABELA 10
Trabalho e espaço total de vida

Desvio
padrão

Tendência
quanto a
Concordância
/ Discordância ao
QVT

Coeficiente
Alpha de
Cronbach
se item for
excluído

8.01 - No meu trabalho são sempre
oferecidas oportunidades de a minha 1,26
família participar de alguma atividade.

1,309

DISCORDA

0,842

8.02 - Eu penso com freqüência em demitir0,81
me deste emprego.

1,161

CONCORDA

0,834

8.03 - O meu trabalho na maioria das vezes
não permite que eu passe mais tempo com
a minha família.

2,59

1,604

DISCORDA

0,838

8.04 - Quase sempre levo trabalho para
casa.

1,23

1,592

CONCORDA

0,842

8.05 - Meu trabalho me permite ter uma
2,23
vida social ativa.

1,566

CONCORDA

0,839

1,025

CONCORDA

0,836

Variáveis

Média

8.06 - Estou satisfeito (a) com o tipo de
tarefa que desempenho neste trabalho.
Fonte: Dados trabalhados no SPSS

3,82

As afirmativas 8.02, 8.03 e 8.04 tiveram suas respostas analisadas
conforme a tabela invertida. O gráfico a seguir oferece uma visualização das médias
encontradas.
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Gráfico 18: Trabalho e espaço total de vida
Fonte: Dados da pesquisa
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Para Zanardo (2010, p. 35) a satisfação no trabalho é sem dúvida um dos
pilares fundamentais na construção do conceito de qualidade de vida, uma vez que
o trabalho ocupa uma grande parte da vida das pessoas. Além disso, através dele
se estabelecem relações e se visualiza diferentes possibilidades que surgem em
virtude de sua maior ou menor valorização social.
Estudos realizados por Rebouças, Legay e Abelha (2007) apontavam a
satisfação no trabalho como um estado emocional resultante das características
pessoais, valores e expectativas com o ambiente e a organização do trabalho. Na
pesquisa empreendida a afirmativa referente a satisfação no trabalho obteve a maior
média de concordância no critério.
Moraes e Oliveira (2001, p. 11) afirmam que “uma questão que é muito
significativa para a análise da QVT é o fato do profissional gostar ou não da
profissão que possui”.
O último critério analisado na pesquisa trata da relevância social da vida
no trabalho e os índices encontrados foram os seguintes, sendo que as afirmativas
9.02 e 9.06 foram analisadas com a escala invertida:

TABELA 11
Relevância social da vida no trabalho

Variáveis

Média

Desvio
padrão

Tendência
quanto a
Concordância
/ Discordância ao
QVT

9.01 - No meu trabalho são desenvolvidas
atividades em prol da comunidade.

3,01

1,485

CONCORDA

0,838

9.02 - Penso que minha empresa deveria
se preocupar mais com as questões sociais
do país.

3,41

1,384

DISCORDA

0,836

9.03 - Meu trabalho tem impacto na vida de
várias outras pessoas.

3,93

1,188

CONCORDA

0,843

9.04 - Penso que minha empresa tem um
sério compromisso com o meio ambiente.

4,12

0,997

CONCORDA

0,835

1,380

CONCORDA

0,839

1,002

CONCORDA

0,839

9.05 - A comunidade sempre encontra
espaço nas atividades desenvolvidas no 2,23
meu trabalho.
9.06 - Meu trabalho é sem sentido na
0,56
grande maioria das vezes.
Fonte: Dados trabalhados no SPSS

Coeficiente
Alpha de
Cronbach
se item for
excluído
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De acordo com Valle e Vieira (2004, p. 70) “esta categoria conceitual diz
respeito à forma como o indivíduo percebe a imagem da organização da qual faz
parte, assim como a visão da organização com relação a ele, enquanto trabalhador,
como ela valoriza ou desvaloriza o trabalho por ele desenvolvido”.
Esse critério engloba as seguintes variáveis:
 imagem da organização – percepção do trabalhador em relação à
organização, no que tange à importância para a sociedade e
orgulho de trabalhar em tal organização;
 valorização do trabalho – importância e valorização que a
sociedade e a organização atribuem ao indivíduo dentro da
organização.
Moraes e Oliveira (2001, p. 12) afirmam que “Walton (1973) aponta que
as consequências da reputação, da imagem e as ações da organização influenciam
a QVT de seus funcionários”.

RELEVÂNCIA SOCIAL DA VIDA NO TRABALHO
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
9.01

9.02

9.03

9.04

9.05

9.06

Gráfico 19: Relevância social da vida no trabalho
Fonte: Dados da pesquisa

Ao proceder com a análise desse critério é importante inserir uma
observação efetuada por Zanardo (2010, p. 19) que afirma o seguinte: “o trabalho
não ocupa apenas o lugar como um meio que dá recursos ao homem para adquirir
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os bens necessários à vida. Ele também o socializa, permitindo que o ser humano
construa sua identidade, deixando marcas que a sociedade interpreta”.
Os respondentes demonstram um sentimento de orgulho pela empresa
que trabalham, bem como um conhecimento de suas atividades em prol da
comunidade e o respeito pelo meio ambiente. A confirmação dessa idéia se traduz
na média encontrada na afirmativa 9.04 (Penso que minha empresa tem um sério
compromisso com o meio ambiente).
Para Zanardo (2010):
[...] a partir do momento que o mundo das organizações preocupou-se com
as condições de trabalho e de preservação da saúde, houve também uma
intensa campanha para despertar a consciência para a preservação
ecológica, justificada pela preocupação com a continuidade da vida humana
e com o esgotamento de recursos naturais. (ZANARDO, 2010, p. 29).

Por se tratar de uma organização que tem como seu principal produto o
minério, é fundamental que seus funcionários e mesmo as comunidades onde ela se
encontra inserida tenham uma imagem favorável a seu respeito. Até a alguns anos
atrás, as empresas mineradoras em todo o mundo eram vistas como depredadoras
do meio ambiente e que não ofereciam nada em contrapartida a essa exploração.
Nos tempos atuais, existe uma forte campanha no sentido de modificar
essa imagem e assim, várias são as empresas que vem empreendendo projetos que
envolvam a comunidade cada vez mais, fazendo com que ela participe do dia-a-dia
da vida dos trabalhadores e da organização em si. Dessa forma já é possível ver as
campanhas de reflorestamento de áreas anteriormente depredadas, projetos de
melhoria da formação educacional dos funcionários e seus familiares visando uma
mão-de-obra qualificada atual e futuramente.
A conscientização quanto à responsabilidade social é hoje fator
preponderante para que as empresas tenham condições de crescerem não somente
internamente, mas também no mercado externo. Nos últimos anos foram criados
índices de avaliação quanto a esse assunto que para muitos países se tornam
fundamentais na hora de adquirir o produto comercializado por uma organização. Se
inicialmente era apenas uma ferramenta de marketing, hoje em dia é muito mais um
diferencial para se conseguir impor no mercado externo.
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A organização analisada está presente em vários países espalhados
pelos cinco continentes, portanto, sua imagem tem de estar atrelada a um sério
compromisso com a responsabilidade social.
Um dos fatores significativos para a Qualidade de Vida no Trabalho é,
sem dúvida, o orgulho daquilo que se faz e onde se faz, ou seja, a importância do
seu trabalho para a organização e para a comunidade. No critério analisado a última
afirmativa foi a que apresentou a menor média de todo o estudo (0,56) e isso reflete
a discordância que a maioria dos respondentes tem quanto a sentir que o seu
trabalho é sem sentido na grande maioria das vezes.
Praticamente todas as médias encontradas nessa categoria foram altas
revelando uma percepção muito grande dos respondentes quanto a importância do
seu trabalho perante a comunidade.
Ao final da análise de cada um dos critérios propostos por Walton (1973)
foi possível estabelecer uma uniformidade da pontuação dentro de cada seção,
possibilitando calcular uma média geral e as médias em cada uma delas conforme
pode ser visualizado na tabela a seguir:

TABELA 12
Média dos Construtos

CONSTRUTOS

Compensação justa e adequada
Condições de trabalho
Uso
e
desenvolvimento
da
capacidade humana
Oportunidade
de
crescimento
contínuo e segurança
Integração social na organização
Constitucionalismo
Trabalho e espaço total de vida
Relevância social da vida no
trabalho
Fonte: Dados trabalhados no SPSS

MÉDIA

DESVIO
PADRÃO

TENDÊNCIA DO
GRUPO PESQUISADO
QUANTO A QVT

2,80
3,25

0,737
0,612

CONCORDÂNCIA
CONCORDÂNCIA

3,05

0,631

CONCORDÂNCIA

2,86

0,846

CONCORDÂNCIA

3,32
2,80
2,95

0,771
0,732
0,723

CONCORDÂNCIA
CONCORDÂNCIA
CONCORDÂNCIA

3,22

0,696

CONCORDÂNCIA
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MÉDIAS DOS CONSTRUTOS
Compensação justa e
adequada

5,00

Condições de trabalho

4,50
Utilização e
desenvolvimento da
capacidade humana
Oportunidade de
crescimento contínuo e
segurança
Integração social na
organização

4,00
3,50
3,00
2,50
2,00

Constitucionalismo

1,50
Trabalho e espaço total
de vida

1,00
0,50

Relevância social da vida
no trabalho

0,00
Gráfico 20: Média dos construtos
Fonte: Dados da pesquisa

Todas as pontuações médias apresentaram valores superiores a 2,5,
significando que há indícios em todos os construtos quanto a percepção e aceitação
à QVT. Os critérios referentes a integração social na organização, condições de
trabalho e relevância social da vida no trabalho foram os que apresentaram os
maiores índices entre os respondentes.
A natureza das relações interpessoais é importante para mensurar o grau
de identidade do trabalhador com a organização e consequentemente seu nível de
satisfação quanto à QVT e, segundo Walton (1973), pode ser avaliada pela ausência
de preconceitos (cor, raça, sexo, religião, aspecto físico), de símbolos de status ou
diferenças hierárquicas muito marcantes, pela possibilidade de acesso na hierarquia
em função da capacidade e potencial e pela existência de apoio mútuo (prática de
ajuda recíproca e apoio sócio-emocional) e senso comunitário, fazendo o
trabalhador sentir-se integrado a um grupo e à organização.
O segundo critério mais bem avaliado trata das condições de trabalho e
para Walton (1973) o nível de satisfação do trabalhador quanto a este critério
poderia ser melhorada através do estabelecimento de horários razoáveis, de
condições físicas de trabalho que reduzam ao mínimo o risco de doenças e danos
físicos, ou até mesmo, da imposição de limites de idade quando o trabalho é
prejudicial ao bem estar das pessoas acima ou abaixo de uma certa idade.
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Em seguida tem-se a relevância social da vida no trabalho, que no
entender de Walton (1973) é fundamental para que não haja uma depreciação por
parte do trabalhador quanto ao valor de seus trabalhos e carreiras o que afetaria de
forma significativa a auto-estima e consequentemente a sua produtividade.
Mediante os dados auferidos e analisados nesse capítulo, entende-se que
em relação aos impactos do trabalho noturno, isto é evidenciado pelos
respondentes, principalmente em relação a sua vida social, porém, os mesmos
afirmaram que estão satisfeitos com sua Qualidade de Vida no Trabalho.
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5 CONCLUSÕES

Neste capítulo apresentam-se as principais conclusões e implicações
extraídas da análise dos dados e os resultados da pesquisa fornecem subsídios
para a proposição de melhorias à organização, visando ao aumento do nível de
satisfação de seus colaboradores com sua QVT.
O objetivo geral deste estudo foi verificar como o trabalho noturno reflete
na Qualidade de Vida no Trabalho do empregado de uma empresa de mineração.
Foram definidos três objetivos específicos, sendo que o primeiro se propôs a
identificar os níveis de Qualidade de Vida no Trabalho, através do questionário
estruturado a partir do modelo de Walton (1973), pelos trabalhadores da empresa de
mineração como mais importante. Mediante os dados auferidos percebeu-se que os
critérios referentes a integração social na organização, condições de trabalho e
relevância social da vida no trabalho foram os que apresentaram os maiores índices
de concordância quanto ao atendimento das necessidades e expectativas entre os
respondentes.
Os critérios identificados acima como mais importantes se relacionam
com o entendimento de Zanardo (2010):
A QVT pode ser vista como um indicador da qualidade da experiência
humana no ambiente de trabalho. Trata-se de um conceito estreitamente
relacionado à satisfação dos trabalhadores quanto à sua capacidade
produtiva em um ambiente de trabalho seguro, de respeito mútuo, com
oportunidades de treinamento e aprendizagem e com o equipamento e
facilidades adequadas para o desempenho de suas funções,
independentemente do turno em que serão desenvolvidas. (ZANARDO,
2010, p. 30).

O segundo objetivo visava verificar se existem impactos diferentes no
trabalho noturno na perspectiva dos dados demográficos e, foi constatado que
existem diferenças significativas em função do gênero, faixa etária e tempo de
serviço na organização. Em relação ao gênero, a presença maciça de homens (80%)
fez com que a significância calculada apresentasse um índice inferior a <1%, que é o
mínimo esperado para a ausência de diferenças. Já na faixa etária os percentuais se
mostraram maiores nas faixas intermediárias (de 25 a 29 anos e entre 40 a 49 anos).
Porém, ao analisar os resultados referentes ao tempo de trabalho na organização,
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ocorre que os maiores percentuais se localizam nas faixas de 3 a 4 anos seguida de
5 a 9 anos e como um fator de destaque o próximo maior percentual ocorre na faixa
correspondente a acima de 15 anos. Tais diferenças podem estar relacionadas as
dificuldades para se adaptar ao turno noturno, conforme estudos realizados por
Regis Filho (1998) e Zanardo (2010).
Regis Filho (1998) constatou que quanto maior é a faixa etária e o tempo
de serviço no turno noturno mais se observa a incidência de problemas de saúde
como fadiga, insônia e uma forte propensão a Síndrome de Maladaptação,
entendimento mantido também por Fischer, Lieber e Brown (1995). Já Zanardo
(2010) explica que as diferenças encontradas em função de gênero estão muito
relacionadas a cultura nacional que faz com que a mulher mesmo exercendo uma
atividade externa ainda seja responsável pelas rotinas domésticas mantendo, na
verdade, uma jornada dupla de trabalho.
O último objetivo específico se propunha a comparar as percepções dos
trabalhadores dos segmentos pesquisados sobre as implicações do trabalho noturno
na vida dos mesmos e, apesar de ter sido detectada a existência de impactos na
vida social dos respondentes, os mesmos foram enfáticos ao evidenciarem a
Qualidade de Vida no Trabalho, opinião corroborada pelos resultados encontrados
nos três critérios com melhor média e pelo cruzamento de dados referentes ao
tempo de trabalho na organização e no turno noturno, o que leva a crer que os
benefícios advindos da escolha por essa jornada compensam satisfatoriamente as
limitações impostas pela mesma, posicionamento que contraria a literatura uma vez
que, estudos empreendidos por Régis Filho (1998), Zanardo (2010), Costa (2003) e
Assis e Moreno (2003) essa jornada é considerada talvez a mais ingrata em relação
a qualidade de vida.
No decorrer de toda esta dissertação foram apresentados conceitos e
teorias referentes a QVT, buscando-se o embasamento para responder a pergunta
que norteou o estudo, ou seja, tendo como base o modelo de Walton quais as
percepções sobre o impacto do expediente noturno sobre a Qualidade de Vida no
Trabalho dos empregados de uma empresa de mineração? As respostas dos
funcionários confirmaram a existência de impactos principalmente em sua vida
social, porém, os mesmos afirmaram que estão satisfeitos com sua Qualidade de
Vida no Trabalho. Tal constatação vem corroborar o entendimento de Moreno,
Fischer e Rotemberg (2003) quando afirmam que:
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Trocar o dia pela noite, ficar acordado enquanto a maioria da cidade dorme
e descansar quando muitos estão se levantando: o trabalho noturno é
quase um estilo de vida, que garante, ainda, um salário maior do que a
mesma função exercida em horário comercial. (MORENO; FISCHER;
ROTEMBERG, 2003 p. 39).

Com isto, não se pretende afirmar que existe um consenso entre aqueles
que trocam o dia pela noite em suas vidas profissionais, porém, nota-se que talvez
em função dos benefícios oferecidos pela organização, pelas atividades da mesma
junto a comunidade e as famílias dos funcionários, sua relevância no mercado e
mesmo as dificuldades de inserção e oportunidades no mercado de trabalho nas
localidades onde as mineradoras atuam fazem com que os respondentes se sintam
satisfeitos e valorizados por trabalharem na organização analisada.
No entanto, as afirmativas em que se detectou discordância e que
levaram a médias inferiores, como as listadas abaixo, precisam ser analisadas de
forma criteriosa e acompanhadas pelos gestores visando uma reavaliação de
posturas e métodos de trabalho:
 A afirmativa 6.06 “Meu trabalho não requer a necessidade de
perguntas ou conversas com outras pessoas”, obteve uma média
de 0,93;
 A afirmativa 8.01 “No meu trabalho são sempre oferecidas
oportunidades de a minha família participar de alguma atividade”,
apresentou resultado de discordância;
 A afirmativa 9.06 “Meu trabalho é sem sentido na grande maioria
das vezes”, apresentou a menor média de concordância no estudo,
o que representa uma necessidade de acompanhamento.

5.1 Considerações finais

O estudo da Qualidade de Vida no Trabalho, tal como aqui apresentado,
fornece importantes dados para subsidiar a gestão de recursos humanos de uma
mineradora, porém devem ser ressaltadas as limitações do trabalho. O método
utilizado nesta pesquisa – o estudo de caso, conquanto tenha permitido uma
verificação profunda dos critérios dentro da organização analisada, caracteriza-se
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por estar limitado à situação estudada, não permitindo a generalização plena de
seus resultados e conclusões para outras organizações (YIN, 2005; GIL, 2002).
No que diz respeito à metodologia da pesquisa, o uso do questionário,
para examinar a percepção dos respondentes, representa outra restrição, pois a
utilização de um instrumento padronizado e de escala de intensidade para
apreender percepções e julgamentos subjetivos dificulta o tratamento mais
aprofundado dos dados. No entanto, procurou-se minimizar o efeito dessas
restrições através da elaboração de um instrumento de coleta de dados fidedigno e
validado através de testes estatísticos específicos.
Outra limitação refere-se ao fato de que mudanças significativas no
ambiente interno e externo da organização devem levar a novas análises, a fim de
verificar se as conclusões da pesquisa permanecem válidas, pois estas estão
vinculadas a um contexto organizacional que sofre influência das políticas,
estratégias e do clima da organização, bem como do mercado externo, uma vez que
a organização analisada é extremamente dependente das demandas internacionais.
Além disso, pode-se considerar que o fato de haver uma confusão entre
os termos “qualidade de vida” definido pela Organização Mundial de Saúde como “a
percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de
valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e
preocupações” e “Qualidade de Vida no Trabalho” já se constitui, por si, um fator
limitante no sentido de que as pessoas apresentam dificuldades em entender as
diferenças entre um e outro em função de suas semelhanças.
E para o estudo em foco a relação entre trabalho noturno e Qualidade de
Vida no Trabalho oferece um extenso leque de situações a serem aprofundadas e
sendo já objeto de estudo os riscos para a saúde dos trabalhadores em função do
sono inadequado que deixa as pessoas suscetíveis a problemas relacionados com
infecções, envelhecimento, depressão e ansiedade, distúrbios de memória,
alterações do humor.
A fadiga é uma sensação subjetiva de cansaço, freqüentemente
registrada como de natureza emocional, que pode ser decorrente das atividades
ocupacionais que exigem esforços físicos e mentais, estressores organizacionais e
duplas jornadas de trabalho também é objeto de estudo relacionado a Qualidade de
Vida no Trabalho do trabalhador noturno.
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Para a área de Recursos Humanos a contribuição da pesquisa realizada é
quanto a necessidade de fortalecimento da visão humanística através de sugestões
para a criação de políticas e práticas que venham a produzir um programa específico
de QVT noturno. As medidas a serem executadas se iniciariam com uma freqüência
maior de encontros e reuniões voltadas para o estímulo de troca de informações,
conhecimento mútuo entre equipes e lideranças, esclarecimento de dúvidas quanto
a regras e procedimentos e, principalmente, uma oportunidade para dar e receber
feedback. Para os gestores caberia à área de Recursos Humanos providenciar
atividades que os sensibilizassem quanto a necessidade por parte da organização,
de uma maior valorização das competências e habilidades dos empregados.
Planejar e implantar um QVT noturno é uma carência da organização e do
RH especificamente, que demanda além de sua criação um acompanhamento e
avaliação constante visando estabelecer medidas preventivas como, por exemplo, a
medicina do sono. Conhecer e entender as peculiaridades dos profissionais do turno
noturno também seria uma das propostas do programa, visando uma melhoria de
desempenho que alavanque os resultados e contribua para adicionar valor para a
organização e para a vida pessoal de cada um dos empregados.
Do ponto de vista acadêmico a exaustão provocada pelo serviço noturno
é um fator a ser pesquisado futuramente, bem como as dificuldades relacionadas ao
sono e ao descanso. Novos estudos contribuirão para melhorias nas condições de
vida desses profissionais e a uma valorização em sentido pleno de todos os
elementos que compõe uma verdadeira Qualidade de Vida no Trabalho.
É importante salientar que a pesquisa para avaliar a QVT deve ser
realizada sistematicamente, em períodos de tempo predeterminados, buscando
estabelecer os benefícios resultantes das ações geradas pelas pesquisas anteriores,
monitorando os resultados obtidos e identificando outros pontos que devem ser
tratados. Sabe-se que se não houver um acompanhamento dos indicadores ao
longo do tempo, as melhorias não serão efetivas. Além disso, o simples fato de ouvir
o trabalhador, contribui para que este se sinta valorizado.
Espera-se que a realização deste estudo, ao oferecer um olhar sobre a
perspectiva atual e apontar possibilidades para o futuro do QVT no trabalho noturno,
possa contribuir para a gestão mais eficaz dos recursos humanos das organizações,
bem como se constituir em estímulo para futuras pesquisas nessa área bem como
empreender estudos comparativos em outras organizações no sentido de conhecer
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os programas de QVT adotados e os cuidados voltados para o trabalhador. Porém,
mesmo que o trabalho consiga apenas suscitar reflexão acerca da importância da
satisfação dos trabalhadores com sua qualidade de vida em situação de trabalho
para o desempenho das organizações, acredita-se justificada a sua realização.
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO

Prezado colaborador,

O questionário abaixo tem como objetivo analisar os principais elementos
do ambiente empresarial que influenciam a qualidade de vida dos empregados.
Trata-se de parte integrante da Dissertação de Mestrado realizado nas Faculdades
Integradas de Pedro Leopoldo, sob orientação do Prof. Lúcio Flávio Renault de
Moraes, PhD. Os dados serão usados exclusivamente para este fim e não há
necessidade que o trabalhador se identifique.Os questionários serão tratados de
forma confidencial e mantidos em sigilo.

Antecipadamente, agradeço-lhe a participação.

Teresinha Janussi de Jesus
Analista de Adm. RH – Mestranda
da Faculdade de Pedro Leopoldo

Prof. Lúcio Flávio Renault de Moraes, PHD.
Professor titular da Faculdade de
Pedro Leopoldo.
Doutor, USIU - United States International
University
Pós-Doutorado, University of Manchester
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SEÇÃO I : DADOS DEMOGRÁFICOS
1.01 – Sexo

1.02 – Faixa etária

1.03 - Escolaridade

Feminino

Até 24 anos

Ensino Fundamental

Masculino

De 25 a 29 anos

Ensino Médio

De 30 a 34 anos

Ensino Superior

De 35 a 39 anos

Pós- Graduação

De 40 a 49 anos

Mestrado

De 50 a 59 anos
60 anos ou mais
1.04 – Estado Civil
Solteiro(a)

1.05 – Cargo que ocupa na Organização
Gerência

Casado (a)

Coordenação / Supervisão

Viúvo (a)

Analista / Engenheiro

Separado (a)

Técnico

Divorciado (a)

Administrativo

Relação estável

Outros Especificar-------------------------------------

1.06 – Tempo que trabalha na organização

1.07 – Tipo de Vínculo Profissional

1 ano

Contratado

2 anos

Terceirizado

3 anos e 4 anos
5 anos a 9 anos
10 anos a 15 anos
Acima de 15 anos
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1.08 – Tempo que trabalha no Período Noturno

1 ano
2 anos
3 anos a 4 anos
5 anos a 9 anos
10 anos a 15 anos
Acima de 15 anos

1.09 - Quantas horas trabalha por dia:_______________________________
1.10 - Dias da semana em que goza o descanso: _________________________
1.11 - Quantas horas de descanso por semana: _______________________
1.12 - Seu (sua) companheiro (a) trabalha fora: ( ) sim ( ) não
1.13 - Como você acha que é sua Qualidade de Vida no Trabalho?

1.14 - Quais as coisas que para você são mais importantes do que o trabalho?
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Discordo
SEÇÃO II – COMPENSAÇÃO
JUSTA E ADEQUADA

Totalmente Bastante
0
1

Concordo
Pouco Pouco Bastante
2
3
4

Totalmente
5

2.01 No meu trabalho tenho
participação no lucro da empresa

2.02 Penso que minha remuneração
está de acordo com as minhas
tarefas que desempenho
2.03 Penso que pelo trabalho que
desempenho deveria ter uma
remuneração mais justa
No meu trabalho existem sempre
2.04 promoções e melhorias salariais
Comumente tenho que fazer
2.05 outras atividades fora da empresa
para complementar minha renda
2.06 Penso que existe uma injusta
desigualdade salarial no meu
trabalho
2.07 No meu trabalho recebo benefícios
na área da saúde e da
alimentação

Discordo
SEÇÃO III – CONDIÇÕES DE
TRABALHO

3.01 No meu trabalho as normas de
higiene e segurança no trabalho
são rigorosamente seguidas
3.02 A empresa em que trabalho
promove com frequência
atividades relacionadas à saúde
ocupacional
3.03 Minha jornada de trabalho não
está de acordo com minha
capacidade física
No meu trabalho tenho todos os
3.04 equipamentos de que necessito
para desempenhar minha tarefa
No meu trabalho faltam recursos
3.05 materiais para realizar minhas
tarefas

Totalmente Bastante
0
1

Concordo
Pouco Pouco Bastante
2
3
4

Totalmente
5
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3.06 No meu trabalho existem fatores
físicos que interferem no
desempenho de minhas atividades
3.07 No meu trabalho os equipamentos
recebem manutenção constante
3.08 O meu trabalho exige que eu
passe muitas horas sentado

3.09 O meu trabalho provoca um
grande desgaste físico

Discordo
SEÇÃO IV – USO E
DESENVOLVIMENTO DE
CAPACIDADES

4.01 As tarefas que desempenho exige
a utilização de inúmeras
habilidades complexas e de nível
elevado

4.02 No meu trabalho recebo incentivos
para adotar novas tecnologias e
métodos para aumentar a
produtividade e a qualidade

4.03 No meu trabalho não tenho ensejo
para tomar iniciativa nem para
expor minha opinião pessoal

No meu trabalho são comuns as
4.04 oportunidades que tenho de
desempenhá-lo da maneira que
mais me convier

A execução das tarefas do meu
4.05 trabalho é suficiente para indicar
mim mesmo (a) se o estou
realizando bem ou mal

4.06 No meu trabalho todas as
atividades por mim iniciadas são
por mim concluídas
4.07 As tarefas que executo não
fornecem indicações sobre como
está o meu desempenho

Totalmente Bastante
0
1

Concordo
Pouco Pouco Bastante
2
3
4

Totalmente
5
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Discordo
SEÇÃO V – OPORTUNIDADES DE
CRESCIMENTO E SEGURANÇA Totalmente Bastante
0
1

Concordo
Pouco Pouco Bastante
2
3
4

Totalmente
5

5.01 No meu trabalho minhas
qualidades profissionais são
valorizadas
5.02 Na minha empresa temos um
excelente plano de carreira
5.03 No meu trabalho recebo ótimos
treinamentos que me ajudam a
desempenhar minhas tarefas
No meu trabalho recebo incentivos
5.04 para participar de cursos,
treinamentos e palestras técnicas
O meu trabalho me permite
5.05 crescer profissionalmente
5.06 Meu trabalho é seguro e estável
5.07 No meu trabalho as habilidades
pessoais são valorizadas e
desenvolvidas

5.08 No meu trabalho quase sempre
tenho medo de ser demitido

Discordo
SEÇÃO VI – INTEGRAÇÃO
SOCIAL NA ORGANIZAÇÃO

6.01 Meu trabalho demanda muita
colaboração de outras pessoas

6.02 No meu trabalho todos os
empregados são tratados com
igualdade pelos superiores

6.03 Frequentemente os meus
superiores me comunicam sobre o
que eles pensam a respeito do
meu desempenho no trabalho

No meu trabalho desempenhamos
6.04 atividades em equipe
No meu trabalho me sinto
6.05 desvalorizado pelos meus
superiores

Totalmente Bastante
0
1

Concordo
Pouco Pouco Bastante
2
3
4

Totalmente
5
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6.06 Meu trabalho não requer a
necessidade de
perguntas ou conversas com
outras pessoas

6.07 No meu trabalho a relação entre
as pessoas é sempre valorizada

6.08 Meus superiores nunca me
fornecem “feedback” sobre meu
desempenho

Discordo
SEÇÃO VII CONSTITUCIONALISMO

Totalmente Bastante
0
1

Concordo
Pouco Pouco Bastante
2
3
4

Totalmente
5

7.01 A estrutura do meu trabalho não
me oferece ensejo de realizá-lo do
princípio ao fim

7.02 No meu trabalho tenho espaço
para dar a minha opinião na
maneira como o trabalho deva ser
direcionado

7.03 Minha rotina me obriga a ter
menos espaço para o lazer e para
atividades esportivas

No meu trabalho somos
7.04 constantemente vigiados
Minhas tarefas são simples e
7.05 repetitivas
7.06 No meu trabalho todas as
atividades são cronometradas

Discordo
SEÇÃO VIII – TRABALHO E
ESPAÇO TOTAL DE VIDA

8.01 No meu trabalho são sempre
oferecidas oportunidades de a
minha família participar de alguma
atividade

8.02 Eu penso com freqüência em
demitir-se deste emprego

Totalmente Bastante
0
1

Concordo
Pouco Pouco Bastante
2
3
4

Totalmente
5
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8.03 O meu trabalho na maioria das
vezes não permite que eu passe
mais tempo com minha família

Quase sempre levo trabalho para
8.04 casa
Meu trabalho me permite ter uma
8.05 vida social ativa
8.06 Estou satisfeito (a) com o tipo de
tarefa que desempenho neste
trabalho

Discordo
SEÇÃO IX – RELEVÂNCIA SOCIAL
DA VIDA NO TRABALHO
Totalmente Bastante
0
1
9.01 No meu trabalho são
desenvolvidas atividades em prol
da comunidade

9.02 Penso que minha empresa deveria
se preocupar mais com as
questões sociais do país

9.03 Meu trabalho tem impacto na vida
de várias outras pessoas

9.04 Penso que minha empresa tem um
sério compromisso com o meio
ambiente

9.05 A comunidade sempre encontra
espaço nas atividades
desenvolvidas no meu trabalho

9.06 Meu trabalho é sem sentido na
grande maioria das vezes

Concordo
Pouco Pouco Bastante
2
3
4

Totalmente
5

