
FUNDAÇÃO PEDRO LEOPOLDO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 

THIAGO SILVA 

 
 
 
 
 

A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO  

DOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pedro Leopoldo 

2013 



 

 

THIAGO SILVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO  

DOS BANCÁRIOS DE  INSTITUIÇÕES PRIVADAS  

 
 
 

 
 
 

Dissertação apresentada ao Mestrado 
Profissional em Administração das 
Faculdades Pedro Leopoldo como 
requisito parcial para a obtenção do grau 
de mestre em Administração. 
 
 
Área de concentração: Gestão da 
Inovação e Competitividade. 
 
Orientador: Prof. Lúcio Flávio Renault 
de Moraes, PhD. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pedro Leopoldo 

Fundação Pedro Leopoldo 

2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

658.314             SILVA, Thiago 
S586q                   A qualidade de vida no trabalho dos bancários de                                        
2013                  instituições privadas / Thiago  Silva.- Pedro Leopol- 
                         do: FPL, 2013.   
                              93p.  
                              
                    Dissertação: Mestrado Profissional em Administração,  
                    Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo-FPL, Pedro  
                    Leopoldo, 2013. 
                    Orientador: Prof. Dr. Lúcio Flávio Renault de Moraes. 
                   
                    1. Qualidade de Vida no Trabalho. 2. Instituições Ban- 
                    cárias.        
                      
 

                                        
                                        Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
                             Ficha Catalográfica elaborada por Maria Luiza Diniz Ferreira – CRB6-
1590 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço a Deus, que é meu Senhor rico de amor e misericórdia e que me 

concedeu mais esta graça maravilhosa. 

 

Agradeço à minha Mãe Santíssima Maria, que nunca me abandona. 

 

Agradeço ao mestre Prof. Lúcio Flávio Renault de Moraes, PhD, que me deu a 

honra de orientar este trabalho e ensinar-me de maneira gentil com toda sua 

simplicidade como a QVT é fascinante.  

 

 Agradeço a todos os professores que foram amigos, compartilharam e ofertaram 

seus conhecimentos e experiências nesta caminhada e aos funcionários da 

instituição. 

 

Agradeço à minha família, pela compreensão, por confiar em minha capacidade e 

por sempre ter a certeza de que este dia chegaria. Aos meus pais, que sempre 

aguardaram ansiosos a cada viagem, e aos meus irmãos, que sempre 

companheiros estavam prontos a ajudar. 

 

Agradeço à Roberta, minha esposa, às minhas filhas, Maria Lethícia e Maria 

Isadora, que caminharam comigo nesta trajetória, que viveram também todos os 

momentos de alegrias, esforços e muita luta e que souberam partilhar e conviver 

com a minha ausência.  

 

Aos amigos de viagem e de classe, aquele abraço, obrigado pela companhia que 

animou ainda mais o nosso dia-a-dia.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Eu às vezes fico a pensar 

Em outra vida ou lugar 

Estou cansado demais 

Eu não tenho tempo de ter 

O tempo livre de ser... 

 

Ah, Eu acordo prá trabalhar 

Eu durmo prá trabalhar 

Eu corro prá trabalhar...” 

 

Paulo Sergio Valle, Marcos Valle (2008). 

 
 



 

 

RESUMO 
 

 
Esta dissertação relaciona o trabalho e seus atributos ao enfoque social, 
resgatando uma abordagem sobre que é a qualidade de vida. Este estudo discute 
conceitos desenvolvidos pelas ciências sociais, levantando a percepção da 
qualidade de vida no trabalho. Para isso toma de empréstimo varias discussões 
como de Westely (1979) que abordou as raízes da qualidade de vida no trabalho 
e dentre outros Werther e Davis (1983) que relacionou fatores ambientais, 
comportamentais e organizacionais. O desenvolvimento desta pesquisa se deu na 
cidade de Curvelo, localizada no interior de Minas Gerais, com os bancários 
atuantes em instituições privadas, representando uma amostra de todo o universo 
bancário brasileiro, que conta com mais de 508 mil trabalhadores. Os 
instrumentos de coleta de dados para conhecer a percepção desses profissionais 
sobre a qualidade de vida em seu ambiente de trabalho foram questionário e 
entrevista semiestruturada, baseadas no modelo teórico  de Medeiros (2007), 
que, quando validado, contemplou as abordagens sobre QVT de vários autores 
clássicos e contemporâneos, brasileiros e estrangeiros e que deu origem a um 
questionário adaptado à realidade nacional. Após a coleta dos dados foi realizada 
uma análise estatística e apresentação dos resultados, limitações do estudo e 
sugestões para novas pesquisas. 
 
Palavras-chave: Qualidade de vida. Trabalho. Bancários. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 

This dissertation relates the work and its attributes to the society focus, rescuing 

an to approach on that is the life quality. This study discusses concepts developed 

by the society sciences, lifting the perception of the life quality in the work. For that 

it takes of loan you vary discussions as of Westely (1979) that approached the 

rootses of the life quality in the work and among others Werther and Davis (1983) 

that related environmental factors, behaviors and organizations. The development 

of this research gave him in the city of Curvelo, located inside Minas Gerais, with 

the bank working in private institutions, representing a sample of the whole 

Brazilian bank universe, that counts with more than 508 thousand workers. The 

instruments of collection of data to know the those professionals' perception about 

the life quality in its work atmosphere will be questionnaire and glimpses close 

structured based on Medeiros' theoretical model (2007), that, when validated, it 

contemplated to approach on several classic and contemporary, Brazilian authors' 

QVT and foreigners and that created a questionnaire adapted to the national 

reality. After the collection of the facts it was accomplished a statistical analysis 

and presentation of the results, limitations of the study and suggestions for new 

researches.   

   
Key words: Life quality. Work. Bank. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Muito se fala em qualidade de vida (QV), em que os indivíduos reconhecem 

a sensação de bem-estar e satisfação no contexto em que estão inseridos. 

Cardoso (1999) atribui a qualidade de vida a fatores objetivos e subjetivos que 

decorrem da percepção, considerando, entre outros, o emprego e, a moradia 

como condições objetivas e o reconhecimento e a privacidade como subjetivos.  

O cenário em que se trata da QV seria todo ambiente de relacionamento do 

indivíduo, desde saúde, lazer, família, desenvolvimento espiritual e até mesmo o 

trabalho (RAMOS, 1995). 

O trabalho nas sociedades antigas ficou marcado como algo de pouco 

valor, como instrumento que privaria a liberdade das pessoas e até mesmo como 

forma de punição, sendo caracterizado por Arendt (2004) como uma forma de 

escravizar o homem pelas suas necessidades. 

No entanto, o trabalho passou por diversas eras e o homem foi 

paulatinamente desenvolvendo sua forma de produção, alcançando um olhar 

positivo ao desenvolver suas atividades, recebendo o trabalho, inclusive, o 

predicado de diferenciar a forma humana de qualquer outra.  

A produção artesanal deu início a uma nova era, e o trabalho ganhou uma 

forma de produção mais rudimentar. Dessa primeira era teve início a Revolução 

Industrial e seus sistemas fabris como mais capacidade de entrega de produtos.   

A necessidade de aprimoramento dos processos para alcançar mais 

capacidades e agilidade para atender à Revolução Industrial deu origem à 

administração científica. Os métodos e filosofia da administração científica foram 

criados por engenheiros, executivos comerciais, educadores e pesquisadores em 

um novo ambiente socioeconômico, altamente produtivo (GAITHER, 2001).  

A administração científica detalhou os estudos sobre o trabalho humano, 

suas potencialidades e o relacionamento. Segundo Caravantes, Panno e  

Kloeckner (2005), foi proposta a fragmentação da atividade laboral, dando ênfase 

à tarefa e à busca contínua da eficiência com o foco na redução do tempo de 

execução das tarefas.  
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Importante contribuição foi dada por Taylor (1987), ao enfatizar o estudo 

dos tempos e movimentos como meio de alcançar mais eficiência na produção.  

Ao acreditar que o homem só trabalha por ganhos econômicos, a ênfase foi dada 

apenas às tarefas (CARAVANTES; PANNO; KLOECKNER, 2005).  

O homem ficou em segundo plano no trabalho e isso gerou generalizada 

insatisfação dos trabalhadores da época (MACEDO, 1990). A partir desse 

momento iniciaram-se diversos estudos sobre a satisfação do homem com e no 

trabalho, como, por exemplo, as pesquisas de Eric Trist e Bamforth (1951), que 

envolviam a tríade trabalho, indivíduo e organização, de Elton Mayo (1927), ao 

analisar variáveis psicológicas e sociais e, entre outros, Davis et al. (1957), que 

realizaram várias pesquisas buscando modificar as linhas de montagem e tornar 

os trabalhos dos operários mais agradáveis e satisfatórios. 

A satisfação do homem no e com o trabalho deu origem aos estudos 

conhecidos como Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). A QVT tem o objetivo de 

melhorar a relação do indivíduo com o trabalho, gerando também mais 

produtividade. 

Westley (1979) considera que os esforços para a QVT buscam a 

humanização do trabalho na tentativa de solucionar problemas gerados pelas 

próprias organizações existentes na sociedade industrial. 

Walton (1973) corrobora com essa ideia quando afirma que o estudo da 

QVT  é importante para que sejam diagnosticados os níveis de satisfação e bem-

estar dos trabalhadores na execução das tarefas que lhe são confiadas e para 

que sejam resgatados valores humanos e ambientais negligenciados em favor do 

avanço tecnológico da produtividade e do crescimento econômico.  

Os relatos históricos reconhecem o trabalho bancário desde os escambos, 

no entanto, foi a partir do século XVII, quando foi lançado o papel-moeda, que a 

atividade se expandiu. Para os autores Grisci e Bessi (2004), as transformações 

ocorridas no setor foram lentas e marcadas pela racionalização e mecanização do 

trabalho. 

 Assim como na administração científica, que propôs a fragmentação e 

racionalização do trabalho, e em Taylor (1987), que acreditava que o homem só 

possuía a necessidade econômica quando desenvolvia suas atividades, o 

trabalho bancário, segundo Chesnais (1996), sofre um choque em investimento 
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produtivo, sendo a rentabilidade financeira mais desejada pelos bancos que a 

rentabilidade produtiva.  

Mesma percepção teve Luttwak (1996), quando considerou que as 

organizações são valorizadas pelo seu desempenho financeiro, 

independentemente de como estão às políticas de recursos humanos e a situação 

dos funcionários. 

O trabalho dos bancários vem se transformando e é até mesmo 

considerado uma mudança dramática, como afirmaram Merlo e Barbarini (2002). 

Além disso, gera sofrimento pela falta de satisfação dos bancários ao desenvolver 

suas atividades, tornando o trabalho vazio (CODO; SAMPAIO 1992). Assim, 

Falqueto (1997) também reconhece o trabalho bancário como monótono, 

repetitivo e também vazio. 

Em virtude dos problemas decorrentes do trabalho bancário apresentados, 

este estudo toma como universo de pesquisa os bancários brasileiros, que já 

somam 508 mil trabalhadores segundo o Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEES). Devido ao acesso à informação, 

à disponibilidade dos bancários em participar e à atuação profissional do 

pesquisador, optou-se pelo estudo da QVT dos bancários atuantes em instituições 

privadas da cidade de Curvelo-MG.  

Expostos os relatos de Codo e Sampaio (1992), Falqueto (1997) e Merlo e 

Barbarini (2002), esta investigação justifica-se em prol da melhoria da QVT dos 

bancários de instituições privadas. Dessa forma, nos objetivos específicos chama-

se a atenção da sociedade, academia e instituições privadas para os pontos 

críticos da QVT segundo a percepção dos bancários.  

A melhoria no ambiente de trabalho e aumento da percepção da qualidade 

de vida no mesmo resulta em mais e melhor produtividade (NADLER; LAWLER 

1983). O estudo também se justifica para os bancos privados que, conhecendo os 

pontos críticos em relação à QVT, poderão buscar melhores resultados nessas 

organizações. 

As pesquisas realizadas no Brasil na década de 1990, segundo Sant’ Anna 

e Moraes (1999), apresentam variedade em relação a empresas e atividades 

profissionais pesquisadas. No entanto, na década de 1990 e 2000, não foi 

encontrada pesquisa sobre QVT que contemplasse o trabalho bancário. Sendo 

assim, o presente estudo representa também uma contribuição para a academia. 
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A melhoria da QVT dos bancários pode resultar em uma relação mais 

harmoniosa com os clientes; e a sociedade também poderá perceber melhorias 

no atendimento realizado nas instituições bancárias. Os autores Moulin (1996; 

1997), Assunção (1993) e Silva (1992) chamam a atenção para problemas e 

conflitos entre o bancário e o consumidor, já para Veloso (2000), os consumidores 

seriam fontes de reconhecimento e pressão para os bancários.  

 Para este estudo, atendendo ao que o justifica, apresenta-se como 

problema de pesquisa identificar os níveis de qualidade de vida no trabalho 

percebido pelos bancários de instituições privadas de Curvelo-MG. Assim a 

questão norteadora do estudo pode ser expressa da seguinte forma: Verificar 

como o ambiente de trabalho influencia a QVT dos  bancários de instituições 

privadas de Curvelo? 

Para discutir esta questão, foram elaborados os seguintes objetivos: o 

objetivo geral é verificar os níveis de QVT percebidos pelos bancários de 

instituições privadas da cidade de Curvelo-MG. a partir do modelo teórico de 

Medeiros (2007) que, a partir de seu estudo, propôs um instrumento de pesquisa 

que trata da qualidade de vida no trabalho de maneira global, de forma a utilizar, 

por isso, os principais modelos da literatura clássica brasileira e estrangeira. 

Os objetivos específicos foram desenvolvidos contemplando o objetivo 

geral: 

 Identificar e analisar as variáveis determinantes da QVT percebida pelos 

bancários de instituições privadas da cidade de Curvelo-MG utilizando o 

modelo teórico de Medeiros (2007). 

 Comparar a QVT percebida por diferentes cargos entre os bancários de 

instituições privadas de Curvelo-MG segundo o modelo de Medeiros (2007). 

 Determinar, conforme o modelo de Medeiros (2007), os pontos críticos que 

devem ser priorizados em prol da melhoria da QVT dos bancários. 

 

A fim de alcançar os objetivos propostos, será necessário recorrer às 

discussões sobre trabalho e qualidade de vida desenvolvidas por pesquisadores 

como Medeiros (2007), Walton (1973), Westley (1979) entre outros. Na próxima 

seção, portanto, serão apresentadas essas discussões, buscando articulá-las com 

a pesquisa proposta neste projeto.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 O trabalho  

  

As definições antigas sobre o trabalho tratavam-no como algo ruim e até 

mesmo como uma punição. Os estudos primitivos são definidos por Ramos 

(2009) como o estádio mais rudimentar da sociedade. E tais estudos 

consideravam o trabalho um castigo, fardo e até mesmo a perda da liberdade. 

Kurz (1997) refere que o trabalho pode ser considerado um fardo social 

que tira a liberdade e independência do indivíduo. Segundo Arendt (2004), o 

trabalho significa escravizar o homem pelas suas necessidades, sendo essa uma 

condição inerente à vida humana.  

Ao afirmar que nas antigas sociedades, principalmente naquela que é 

considerada de referência – a sociedade grega, o trabalho não era realmente 

valorizado, Enriquez (1999) informa que Platão e Aristóteles ligaram o trabalho às 

necessidades básicas humanas, o que para os gregos da era primitiva não gera 

liberdade nem grandeza do homem. 

Posteriormente às definições gregas, o trabalho foi chamado pelos 

romanos de “Tripalium”, o que significa instrumento de tortura formado por três 

paus (ENRIQUEZ, 1999). Assim, na pré-história o trabalho foi concebido como um 

instrumento de tortura, um fardo e um castigo, até que, de acordo com Arendt 

(2004), a Era Moderna trouxe, impulsionada pelos valores do cristianismo, a total 

inversão dos sentidos do trabalho, passando a ser percebido como fonte de todos 

os valores humanos. 

A inversão do sentido do trabalho se deu a partir da Reforma Protestante 

ocorrida no século XVI diante da uma crise que, segundo McGrath (2004), havia 

se estabelecido na Igreja Ocidental, cuja credibilidade moral e espiritual havia se 

desgastado.  

João Calvino foi um dos maiores reformadores do século XVI (FERREIRA, 

1985) e buscou uma nova maneira de interpretar o evangelho de Jesus Cristo sob 

a perspectiva da liberdade, em que a Reforma Protestante carregava em si 

grandes transformações religiosas, culturais, sociais, políticas, econômicas. Para 
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Costa (1994) era impossível existe a Reforma apenas no campo da religião sendo 

um acontecimento extremamente revolucionário.  

O Calvinismo transformou o trabalho em instrumento de acúmulo de 

riquezas, meio de sucesso no mundo terreno, que permitiria ao homem sentir-se 

escolhido por Deus (WEBER, 1944, p. 52). No século XVIII, com a ascensão da 

burguesia, com o desenvolvimento das fontes produtivas, com a transformação da 

natureza e com a evolução da técnica e da ciência, enfatizou-se a condenação do 

ócio, sacralizando-se o trabalho e a produtividade (KURZ, 1997, p. 3). 

O trabalho passou a ter sentido positivo, sendo fonte de aplicação das 

capacidades humanas. Para Ramos (2009), o trabalho não corrompe a alma e o 

corpo como se proclamava no mundo antigo, e sim prepara a alma para a vida 

contemplativa e o corpo para a ocupação. 

Segundo Antunes (1995), o ato de produção e reprodução da vida humana 

acontece por meio do trabalho. A partir da continuidade do trabalho, o homem 

torna-se ser social, diferenciando-se de todas as formas não humanas.  

O trabalho passou por diversas eras ao longo da história da humanidade. O 

homem foi gradativamente desenvolvendo seus conhecimentos e remodelando 

sua forma de produção. De acordo com Martins e Laugeni (1998), os artesãos 

foram a primeira forma de produção organizada, já que eles estabeleciam prazos 

de entrega e, consequentemente, estabeleciam prioridades, atendiam às 

especificações preestabelecidas e fixavam preços em suas encomendas. A 

produção artesanal evoluiu devido ao alto número de encomendas recebidas 

pelos artesãos.  

A Revolução Industrial surgiu em função de dois elementos principais: a 

substituição da força humana e da água pela força mecanizada e o 

estabelecimento do sistema fabril (GAITHER, 2001). Assim, os rápidos 

progressos oferecidos pela Revolução deram início à decadência da Era 

Artesanal.  

As buscas pelo aprimoramento dos processos com mais capacidade e 

agilidade para atender à Revolução Industrial deram origem à administração 

científica. Segundo Gaither (2001), um núcleo de engenheiros, executivos 

comerciais, educadores e pesquisadores desenvolveram os métodos e a filosofia 

dessa nova era que nasceu em um novo ambiente socioeconômico altamente 

produtivo. 
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Entre os estudiosos da administração científica, Taylor (1987) deu ênfase 

às tarefas e aos meios de alcançar a eficiência a partir do estudo de tempos e 

movimentos. Uma das filosofias da administração científica era de que o homem 

apenas realizava seu trabalho em troca de ganhos econômicos (SILVA; MATOS, 

2003). 

Sob o efeito da Era da Revolução e da Administração Científica, as 

indústrias entraram na era da automação. Essa era ficou conhecida como 

Pesquisa Operacional (PO) que, segundo Tavares et al. (1996), tinha o intuito de 

fazer a integração entre estudos de equipes multidisciplinares em busca do 

melhor aproveitamento dos recursos cada vez mais escassos. 

Monks (1987) acredita que, à medida que foram aperfeiçoadas as técnicas 

de PO, os computadores se tornaram econômicos, unidades lógicas foram 

instaladas nos equipamentos e as máquinas começaram a receber e executar 

instruções pré-programadas. Os robôs passaram a realizar tarefas que só os 

homens eram capazes de executar, simbolizando o ponto alto dessa era. 

As POs abriram caminho para uma nova época, conhecida como a era da 

qualidade, que teve origem nos países asiáticos e, em especial, no Japão. De 

acordo com Slack et al. (1997), a filosofia da qualidade total está fundamentada 

em fazer bem as coisas simples, em fazê-las cada vez melhor e em eliminar ao 

máximo os desperdícios em cada passo da produção.  

O destaque da era da qualidade foram os asiáticos que despertaram o 

interesse de todo o mundo. Os americanos e ingleses foram em busca dos 

milagres japoneses, porém descobriram que, na verdade, o que existia eram 

trabalho, determinação e eficiência (PALHARES, 1985).  

Para Harrington (1997), o início da década de 1980 foi marcado pela 

expressão Total Quality Management (TQM), que se popularizou e se estendeu 

em todas as áreas de negócios. A qualidade total buscou mais eficiência e 

adaptação das formas de trabalho. Juran (1994) definiu a TQM como adequação 

ao uso dos materiais, necessidades dos clientes e das maneiras de agir no dia-a-

dia. 

Alliprandini e Toledo (1993) definem como fundamento do TQM os 

seguintes princípios: satisfação dos clientes, constância dos propósitos e 

compromisso da alta administração com a qualidade, desenvolvimento dos 
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recursos humanos de uma empresa com treinamento, educação e delegação de 

responsabilidades. 

Os ciclos de vida dos produtos mudaram e o tempo já não era mais 

suficiente, havendo necessidade de avanços tecnológicos para inovar. A resposta 

à qualidade total veio com a reengenharia, que foi definida por Hammer e 

Champy (1994), como a necessidade de abandonar os velhos sistemas e 

começar de novo, envolvendo o retorno ao princípio e a invenção de uma forma 

melhor para trabalhar. 

Atualmente se vive a era do conhecimento. As forças competitivas estão 

baseadas no gerenciamento da informação e na gestão do conhecimento (GC). 

Essa nova era apresenta-se de tal maneira que Stewart (2002) reconhece que a 

informação e o conhecimento são armas termonucleares competitivas de nossa 

era.  

 Probst et al. (2002, p. 31) entendem que a “gestão do conhecimento 

consiste em métodos para influenciar os ativos intelectuais da organização e 

orientar o seu desenvolvimento”. Assim, todas as ações que visam à alteração do 

estágio da empresa em relação ao que ela conhece podem ser consideradas GC.  

Alvarenga Neto (2002) concluiu, com base em sua pesquisa sobre 

programas de GC, que essa área tem surpreendido aqueles que apostaram em 

um modismo e tem se estabelecido como um consistente paradigma do século. 

O trabalho ao longo da história vem se transformando e apresentando cada 

vez mais uma relação única com a QV. Para Sennet (2004), as transformações 

que o trabalho tem sofrido são provenientes da mudança na lógica como as 

organizações têm se redefinido perante a grande competitividade. 

As mudanças são frequentes nas organizações, alterando-se a estrutura 

interna e, consequentemente, como o trabalho é executado. A era da GC busca 

otimizar os recursos intelectuais e representa investimentos para a melhoria do 

trabalho. 

  Segundo Antunes (2003), não havendo esse investimento no trabalho, 

vai-se ter um trabalhador alienado que pode ter a sua qualidade de vida 

comprometida. 

Diante dessas considerações sobre QV e trabalho, tornou-se importante 

mencionarem-se também os conceitos e estudos sobre a QVT, buscando-se 
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compreender sua interferência no bem-estar do trabalhador em seu ambiente de 

trabalho e em seus níveis de satisfação com o mesmo. 

 

 

2.1.1 Qualidade de vida 

 

O construto QV desperta interesse, tendo como um exemplo disso à 

elaboração do periódico Quality of Life Research a partir do início dos anos 1990 

pela International Society for Quality of Life Research, reunindo trabalhos 

científicos sobre o tema em diferentes áreas do conhecimento. 

De acordo com Souza e Guimarães (1999), foram os cientistas sociais, 

filósofos e políticos os primeiros a partilhar e se interessar por conceitos como 

“padrão de vida” e “qualidade de vida”.  

Segundo a Organização Vida de Qualidade (2012), a expressão QV foi 

utilizada pela primeira vez associada à economia por Lyndon Johnson, em 1964, 

data em que começou o seu mandato de presidente dos Estados Unidos da 

América (EUA), e quando afirmou que os objetivos da economia não podiam ser 

medidos a partir do balanço dos bancos, mas da qualidade de vida que 

proporcionam às pessoas. 

Partilhando do mesmo pensamento o grupo de Qualidade de Vida da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu QV 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” (WHOQOL GROUP10, 1994).  

Corrobora Cardoso (1999) quando definiu que  QV seria a  sensação de 

bem-estar do indivíduo, que é proporcionada pela satisfação de condições tanto 

objetivas (renda, emprego, objetos possuídos, qualidade de habitação) quanto 

subjetivas (segurança, privacidade, reconhecimento, afeto). 

Os diversos conceitos e definições sobre a QV buscam envolver a 

percepção e todo o ambiente de relacionamento em que o indivíduo participa. 

Para Ramos (1995), a QV é um conjunto harmonioso e equilibrado de realização 

em todos os níveis, como: saúde, trabalho, lazer, sexo, família e desenvolvimento 

espiritual. 
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A literatura dispõe de várias definições e atribuições de QV, todas com foco 

no bem-estar do indivíduo, no entanto, não se apresenta um conceito único a ser 

seguido. Para Gill, Alvan e Feinstein (1994), na definição conceitual de QV ainda 

falta clareza e consistência quanto ao significado do termo e a sua mensuração. 

Diante da falta de clara definição do conceito de QV, estudos bibliográficos 

foram elaborados em resposta aos desafios teóricos e metodológicos da 

conceituação do construto. O autor Farquhar (1995) procedeu a uma revisão da 

literatura acerca do tema até o início da década de 1990 e propôs uma taxonomia 

das definições sobre QV existentes, apresentando-as divididas em quatro partes, 

descritas no QUADRO 1:  

 

QUADRO 1 - Taxonomia das definições da qualidade de vida 

Taxonomia Características e implicações das definições 

I - Definição global 
 
 
 
 

Primeiras definições que aparecem na literatura. Predominam até meados 
da década de 80. Muito gerais, não abordam possíveis dimensões do 
construto. 
Não há operacionalização do conceito. Tende a centrar-se apenas em 
avaliação de satisfeito/insatisfeito com a vida. 

II - Definição com base 
em componentes 
 
 
 

Definições baseadas em componentes surgem nos anos 80. 
Inicia-se o fracionamento do conceito global em vários componentes ou 
dimensões. 
Iniciam-se a priorização de estudos empíricos e operacionalização do 
conceito. 

III - Definição 
focalizada 
 
 
 
 

Definições valorizam componentes específicos, em geral voltados para 
habilidades ou de saúde. Aparecem em trabalhos que usam a expressão 
qualidade de vida relacionada à saúde. Ênfase em aspectos empíricos e 
operacionais. 
Desenvolvem-se instrumentos diversos de avaliação da qualidade de vida 
para pessoas acometidas por diferentes agravos. 

IV - Definição 
combinada 
 
 
 

Definições incorporam aspectos dos tipos II e III: favorecem aspectos do 
conceito em termos globais e abrangem diversas dimensões que 
compõem o construto. 
Ênfase em aspectos empíricos e operacionais. Desenvolvem-se 
instrumentos de avaliação global e fatorial. 

Fonte: Farquhar (1995). 

 

Segundo Farquhar (1995), a definição global de QV encontrada na 

literatura na década de 1980 concentra-se na avaliação feita pelo indivíduo de 

satisfação/ insatisfação com a vida, passando logo após a fracionar conceitos e 

priorizar estudos empíricos. O estudo da QV desenvolve-se, segundo ainda o 

mesmo autor, a partir da criação de instrumentos de avaliação da qualidade de 

vida para pessoas que sofriam com diferentes agravos, chegando na IV definição 

o desenvolvimento de avaliação global e fatorial da QV.  
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 Percebe-se tendência à utilização de definições focalizadas e combinadas 

e o acompanhamento de estudos empíricos na busca do avanço do conhecimento 

científico em relação à QV fundamentada principalmente na área da saúde. 

 A QV em seu sentido global abre vertente, criando relações inseparáveis 

como, por exemplo, a QVT. Os autores Khan (1984), Sayles e Strauss (1977) e 

Vredenburg e Sheridan (1979) acreditam que os indivíduos que não ocupam 

empregos satisfatórios dificilmente terão boa percepção da vida. 

 Handy (1978) enfatiza a importância do trabalho para a QV. Para ele, as 

organizações talvez sejam o principal meio de o homem adquirir sua identidade e 

buscar o seu ego ideal. Com essa afirmação, o autor estreita ainda mais a relação 

indivíduo-organização-condições de trabalho. 

Para Sant´Anna, Kilimnik e Moraes (2011), a preocupação com a QV tem 

levado crescente número de pesquisadores a explorar as condições globais em 

que se realiza o trabalho, numa busca da humanização do ambiente 

organizacional. 

  

 

2.2 Qualidade de vida no trabalho 

 

2.2.1 História e evolução da qualidade de vida no trabalho 

 

A QVT é uma busca humana antiga, desde os tempos primitivos. 

Rodrigues (1994) menciona os ensinamentos de Euclides de Alexandria (300 

a.C.), às margens do rio Nilo, quando os princípios de geometria eram ensinados 

aos camponeses a fim de melhorar os métodos de trabalho e também a Lei das 

Alavancas criada por Arquimedes a 287 a.C. para reduzir os esforços dos 

trabalhos braçais. 

Os estudos sobre a satisfação humana no trabalho tornaram-se objeto de 

investigação a partir da Revolução Industrial e da sistematização dos métodos de 

produção dos séculos XVIII e XIX. Para Sant´Anna, Kilimnik e Moraes (2011), a 

influência das condições de trabalho na produção e o moral dos trabalhadores 

passaram nesse momento a ser estudados de forma científica. 

A administração científica trouxe o detalhamento dos estudos sobre o 

trabalho humano, suas potencialidades e o relacionamento. Taylor (1987) propôs 
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excessiva fragmentação do trabalho. Dando ênfase à tarefa, buscou aumentar a 

eficiência a partir da racionalização, divisão dos trabalhos e redução do tempo de 

execução (CARAVANTES; PANNO; KLOECKNER, 2005, 2005).  

Segundo Macedo (1990), a aplicação desse modelo criou uma 

generalizada insatisfação à classe trabalhista da época. Os métodos tayloristas 

foram considerados por Braverman (1997, p. 72) como desumano: “a subdivisão 

do indivíduo, quando efetuada com menosprezo das capacidades e necessidades 

humanas, é um crime contra a pessoa e a humanidade”.  

Contrapondo-se à administração científica, sabe-se que o ser humano é 

formado por relações complexas pouco compreendidas. A abordagem 

psicossomática apresenta as relações profundas, permanentes e fundamentais à 

vida (FRANÇA; RODRIGUES, 1999). 

O comportamento humano nas organizações, de acordo com Schein 

(1982), recebeu grandes contribuições a partir das experiências de Hawthorne 

(Estados Unidos) coordenadas por Elton Mayo e dos estudos do Tavistock 

Institute (Reino Unido) dirigido por Eric Trist, quando, pela primeira vez 

observaram-se fatores psicológicos e sociais nas relações de trabalho e 

buscaram-se esclarecimentos acerca do binômio indivíduo-organização. Esses 

trabalhos foram considerados por Sant´Anna, Kilimnik e Moraes (2011) como uma 

busca de maneiras para corrigir os efeitos negativos gerados pela administração 

científica. 

Os experimentos coordenados por Elton Mayo na empresa Western Eletric 

Company, em Hawthorne, tinham o intuito, conforme Rodrigues (1994), de 

correlacionar as condições físicas do local de trabalho com a produtividade 

industrial.  Mayo, ao medir a relação da iluminação do ambiente de trabalho e a 

produtividade, acabou por constatar que os resultados do trabalho humano, além 

dos aspectos técnicos, são afetados por variáveis psicológicas e sociais.  

O termo qualidade de vida no trabalho só assim ficou conhecido quando 

Eric Trist e Bamforth começaram a avaliar, na década de 50, uma tríade que 

envolvia o indivíduo, o trabalho e as organizações (RODRIGUES, 1994). O estudo 

realizado no Tavistock Institute, por Trist e Bamforth (1950), resultou em um 

modelo sociotécnico de organização do trabalho, tendo como pilar a satisfação do 

trabalhador no trabalho e com o mesmo (MORAES et al., 1990).  
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A QVT encontrou mais identificação a partir da chamada Escola de 

Relações Humanas. Nas décadas de 1950 e 1960 a abordagem comportamental 

foi reconhecida como verdadeira origem da QVT  (MORAES; KILIMNIK, 1994). 

A evolução da QVT é dividida por Nadler e Lawler (1983) em duas fases: a 

primeira compreende o período de 1969 a 1974, em que um estudo conduzido 

pela Universidade de Michigan deu início a pesquisas e estudos dos efeitos do 

trabalho sobre a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. Estes contribuíram para 

o que era chamado de qualidade do emprego ou a soma total dos efeitos das 

experiências do emprego sobre o indivíduo. Segundo Rodrigues (1995), 

impulsionada pela perspectiva de uma sociedade progressista, tendo como base 

a saúde, a segurança e a satisfação dos trabalhadores, a QVT surgiu 

primeiramente em uma linha sociotécnica em que seu princípio maior eram a 

análise e a reestruturação da tarefa para melhor organização do trabalho. 

O ano de 1979 deu início à segunda fase, que ainda é presente e que 

surgiu como resposta dos EUA à competitividade no mercado mundial. As 

grandes forças industriais/comerciais e principalmente o Japão fizeram com que 

os norte-americanos repensassem seus modelos organizacionais (RODRIGUES, 

1995).  

Davis et al. (1957) realizaram nos EUA uma série de pesquisas com o 

intuito de modificar as linhas de montagem em série para tornar os trabalhos dos 

operários mais agradável e satisfatório. 

 Os movimentos em torno da QVT ganharam impulso, conforme 

Sant´Anna, Kilimnik e Moraes (2011), na década de 1960 a partir do aumento do 

nível de conscientização dos trabalhadores e também pelo aumento das 

responsabilidades sociais dos dirigentes empresariais. Esses fatores compeliram 

os cientistas organizacionais a pesquisar melhores formas de organizações e 

gerenciamento do trabalho. 

O rápido crescimento dos estudos sobre QVT do início da década de 1970 

desacelerou e mudou os rumos da QVT. A crise do petróleo (1973) e a alta 

inflação afetaram as grandes potências do Ocidente e, em particular os EUA 

(RODRIGUES, 1995).  

O início da década de 1980 fez ressurgir as pesquisas na área de QVT,  

impulsionadas pelo fascínio  das técnicas de administrar, usadas por países que 

superaram muito bem a crise, em especial o Japão (RODRIGUES, 1995). Essas 
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técnicas como, por exemplo, os Ciclos de Controle de Qualidade (CCQ), 

disseminaram-se nas organizações do Ocidente e principalmente nos EUA 

(HUSE; CUMMINGS, 1985).  

Nadler e Lawler (1983) analisaram a evolução da QVT e concluíram que 

inicialmente o tema foi tratado como reação individual do trabalho, posteriormente 

como elo cooperativo de trabalho e, finalmente, como meio de enriquecimento do 

ambiente do trabalho para o alcance de melhor nível de produtividade e 

satisfação. 

No Brasil, segundo Sant´Anna, Kilimnik e Moraes (2011), há crescente 

interesse por estudos, dissertações, pesquisas e consultorias sobre a QVT. O 

QUADRO 2, a seguir, apresenta as principais pesquisas acadêmicas realizadas 

no Brasil sobre QVT, seus resultados e os modelos teóricos utilizados:  

 

QUADRO 2 - Pesquisas sobre QVT realizadas no Brasil na década de 1990 

Pesquisador 
(Ano) 

Modelo 
Teórico 

Público-Alvo 
Objetivos da 

Pesquisa 
Resultados Principais 

Moraes et al. 
(1990) 

Hackman 
e 

Oldham 
(1975) 

Ocupantes de 
cargos de chefia 
intermediária da 

região 
metropolitana de 
Belo Horizonte 

Diagnosticar a QVT 
e o nível de estresse 

no trabalho de 
gerentes, cujo 

trabalho é mediado 
pelo computador. 

Os níveis de QVT dos gerentes 
satisfatórios em relação aos 
fatores intrínsecos quanto às 
variáveis ligadas ao contexto. 
Satisfação com o ambiente foi a 
variável mais crítica. 

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 estresse dos 

profissionais 
pesquisados. 

A QVT dos administradores que 
lidavam com computador era 
melhor que a QVT daqueles que 
lidavam pouco com esse 
equipamento. Melhor QVT 
quanto mais elevado o nível 
hierárquico ocupado pelo 
profissional. Escores de QVT do 
setor privado foram maiores que 
do setor público. 

Vieira (1993) Walton 
(1973) 

Profissionais de 
enfermagem de 
um hospital de 

ensino. 

Estudar a QVT de 
profissionais de 
enfermagem. 

Constatou-se que não há 
adequação de remuneração do 
profissional, excesso de 
trabalho e obediência à 
burocracia e inexistência de 
políticas de recursos humanos 
(RH). Não houve equilíbrio entre 
trabalho e vida pessoal. 

Moraes e 
Kilimnik 
(1994) 

Hackman 
e 

Oldham 
(1975) 

Empregados de 
três empresas 

mineiras. 

Investigar as inter- 
relações entre QVT, 

estresse 
ocupacional e 

comprometimento 
organizacional. 

Houve correlação negativa do 
estresse com a QVT, com a 
satisfação no trabalho e com o 
potencial motivacional da tarefa 
(PMT) e que o comprometimento 
no trabalho aumentava à medida 
que aumentavam o PMT, a 
satisfação no trabalho e a QVT. 

Continua 
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Pesquisador 
(Ano) 

Modelo 
Teórico 

Público-Alvo Objetivos da 
Pesquisa 

Resultados Principais 

Vieira (1995) Hackman 
e 

Oldham 
(1975) 

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 citaram, 
como indicadores de QVT a 
participação nos lucros, o 
treinamento e a participação nas 
decisões. 

Fernandes 
(1995) 

Walton 
(1973) 

Empresas do Rio 
Grande do Sul. 

Propor, com base nos 
princípios do plan, do, 

check, act (PDCA), 
usados em programas 
de qualidade total e na 

teoria relativa à 
auditoria operacional 

de recursos humanos, 
em método que 

permita levantamento 
da QVT. 

Elaboração do modelo de 
auditoria operacional de RH 
para a melhoria da QVT. 

Sant´Anna 
(1997) 

Hackman 
e Oldham 

(1975) 

Empregados de 
áreas de tele 
atendimento e 
atendimento 

direto ao público 
de uma grande 

empresa mineira 
do setor de 
serviços. 

Investigar fatores de 
pressão e de 
insatisfação 

presentes em áreas 
de atendimento ao 

público – mais 
especificamente em 

áreas de tele 
atendimento e 

atendimento direto a 
clientes. 

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 a: 
identidade da tarefa e feedback 
extrínseco. Foram encontradas 
diferenças significativas entre os 
tipos de cargos estudados. 

Moraes et al. 
(1998) 

Hackman 
e 

Oldham 
(1975) 

 

Profissões de 
risco 

(aeronautas). 

Diagnosticar a QVT 
e o estresse 
ocupacional. 

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 e Moraes (1999). 

 

As principais pesquisas sobre QVT desenvolvidas no Brasil apresentam a 

contribuição do pesquisador Moraes e a prevalência da utilização do modelo de 

Hackman e Oldham (1975). Há também variedade em relação a empresas e 

atividades profissionais e regiões onde as pesquisas foram desenvolvidas. Os 

objetivos desses trabalhos flutuam entre percepção da QVT, do estresse e 

metodologias como qualidade total. 
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Já as pesquisas realizadas no Brasil na década de 2000 apresentam 

variedade de autores, no entanto, o modelo de Hackman e Oldham (1975) 

continua prevalecendo como preferência entre os pesquisadores. O público-alvo 

da pesquisa recebe nesse momento mais atenção para os docentes e os 

objetivos tratam, em sua maioria, da relação QVT e estresse ocupacional. 

 

QUADRO 3 - 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) 

Hackma
n e 

Oldham 
(1975) 

Profissionais de 
instituição de 

ensino privado 
na região 

metropolitana 
de Belo 

Horizonte 

Comparação do nível 
de propensão do 
estresse ocupacional 
por diferentes 
segmentos de ensino 
(pré-escola, ensino 
fundamental, ensino 
médio e pré-
vestibular). 

Conclusões: necessidade de se 
ampliar os canais de comunicação 
entre professores e chefias; estes 
cargos consideram ter um bom 
nível de QVT; os que indicaram 
melhor QVT são os professores da 
pré-escola, os mais altos níveis de 
tensão foram encontrados entre os 
professores de nível médio. 

Honório, 
Marques e 

Melo (2001) 

Hackman 
e Oldham 
(1975) 

Trabalhadores 
de uma grande 

empresa de 
telefonia celular 
em processo de 
privatização e 

cisão, em 
Minas Gerais. 

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

Conclusões: há 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, planos de cargos e 
salários e critérios de reconheci- 
mento. Outras considerações: 
constatadas: a satisfação quanto 
aos objetivos estratégicos da 
empresa, o modelo gerencial de 
abertura e aproximação e desafios 
propostos pelas tarefas. 

Moraes e 
Marques 
(2004) 

Hackman 
e Oldham 

(1975) 
com 

adaptação 
do 

instrument
o Job 

Diagnostic 
Survey por 
Moraes e 
Kilimnik 
(1994). 

 

Alunos de pós-
graduação lato 

sensu em 
administração 

de uma 
instituição 
federal de 

ensino superior 
brasileira, de 
grande porte. 

Estudar as relações 
entre QV e estresse 
no trabalho e a 
percepção da eficácia 
dos programas de 
treinamento de longa 
duração como os de 
pós-graduação lato-
sensu. 

Conclusões: de modo geral, os 
indivíduos apresentam alto nível 
de QVT pessoal e no ambiente de 
trabalho, sendo esta última menos 
acentuada nos mais jovens; 
quando o treinamento é eficaz 
para ajudar 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. 

Continua 
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Pesquisador 
(Ano) 

Modelo 
Teórico 

Público-Alvo Objetivos da 
Pesquisa 

Resultados Principais 

Kilimnik e 
Miranda 
(2005) 

Hackman 
e Oldham 

(1995) 
com 

adaptação 
do JDS 

por 
Moraes e 
Kilimnik 
(1994) 

Servidores 
efetivos e 

contratados da 
pró-reitoria de 

Pessoal da 
Universidade 

Federal do Rio 
de Janeiro 

(UFRJ). 

Analisar a pró-reitoria 
de pessoal da UFRJ 
sob a ótica da 
qualidade de vida no 
trabalho. 

Conclusões: as dimensões de 
conteúdo do trabalho apresentam 
uma QVT em nível satisfatório. No 
entanto, apenas algumas variáveis 
apresentaram resultados 
significativos. O significado da 
tarefa e inter-relacionamento 
indicou QVT em nível bastante 
satisfatório. A média mais baixa 
encontrada nessa 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.  

Limongi-
França e 

Kanikadan 
(2006) 

O 
modelo 
BPSO 

96 
conjuga
do com 

o 
modelo 
BEO. 

Professores de 
cursos livres de 

inglês. 

Descrever a cons-
trução do instrumento 
de coleta de dados de 
uma pesquisa sobre 
gestão da QVT dos 
professores de inglês 
a partir da aplicação 
dos modelos BPSO-
96 com o modelo 
BEO. 

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

Limongi-
França e 

Schirmeister 
(2007) 

QVT 
BPSO 

96 
(Limongi
-França, 
2003). 

Trabalhadores 
celetistas 

cooperados, 
bolsistas, 

estagiários, 
autônomos e 

terceirizados do 
Instituto de 
Pesquisas 

Tecnológicas 
(IPT) do estado 
de São Paulo. 

Investigar as relações 
da QVT em equipes 
com múltiplas formas 
de contratação, 
identificando relações 
contratuais e as 
ordens de importância 
para escolhas de 
bem-estar para cada 
contrato. 

Conclusões: em relação à 
satisfação com QVT a amostra 
comportou-se como se fossem três 
grupos distintos: os celetistas, com 
as mais baixas médias de 
satisfação, os estagiários com as 
mais altas médias de satisfação e 
os flexibilizados, com as médias 
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 nesse item. 

Medeiros  
(2007) 

Medeiro
s (2007) 
novo 
instrume
nto de 
pesquis
a. 

 

Funcionários 
públicos 

atuantes  na 
EMATER - RN 

Validação de um 
instrumento de 
síntese de pesquisa e 
diagnóstico a partir da 
literatura acadêmica 
da área de QVT. 

Conclusões: Apresentou-se falta 
de generalização dos modelos 
existentes na literatura. Os 
construtos estudados foram 
validados pela correlação positiva 
entre as variáveis compondo 10 
fatores determinantes:  execução 
do trabalho, autorrealização, 
equidade no trabalho, relação com 
a organização, organização do 
trabalho, adequação da 
remuneração, relação chefe-
subordinado, efetividade da 
comunicação, relação trabalho e 
vida pessoal e efetividade dos 
processos de trabalho. 

Continua 
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Pesquisador 
(Ano) 

Modelo 
Teórico 

Público-Alvo Objetivos da 
Pesquisa 

Resultados Principais 

Kovaleski, 
Pedroso e 

Pilatti (2008) 

Walton 
(1973) 

Trabalhadores 
do setor da 

construção civil 
de três 

empresas do 
estado do Rio 

Grande do Sul. 

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

Conclusões: os critérios 
apresentam forte correlação com a 
QVT dos colaboradores do setor 
de construção civil; os quesitos 
“remuneração justa e adequada” e 
“oportunidades de crescimento e 
segurança” tiveram os piores 
índices de satisfação, enquanto os 
critérios “relevância social” e “uso 
e desenvolvimento das 
capacidades pessoais” 
apresentaram os mais altos 
índices de satisfação.  

Stumm et al. 
(2009) 

Walton 
(1973) 

Profissionais de 
enfermagem de 

uma unidade 
de terapia 

intensiva de um 
hospital do 

estado do Rio 
Grande do Sul. 

Avaliar a QVT no 
trabalho de 
enfermagem em 
unidade de terapia 
intensiva. 

Conclusões: constatou-se 
insatisfação com a QVT, ambiente 
altamente estressor. As respostas 
foram neutras quanto aos 
benefícios sociais, valorização, 
motivação e autoestima, condições 
adequadas de QV, segurança no 
emprego, diálogo e 
posicionamento justo entre a 
instituição e os respondentes. 

BEO: competência do bem-estar. BPSO: biopsicossocial;  

Fonte: Adaptado de Salvador Alberto (2011). 

 

Para Moraes, Kilimnik e Ramos (2000), as pesquisas de QVT no Brasil na 

década de 1990 revelam os estudos em evolução e em estágio intermediário, com 

tendência à reestruturação de metodologias e técnicas. 

 Os QUADROS 2 e 3 informam como as pesquisas de QVT vêm se 

desenvolvendo no Brasil nas últimas décadas e suas contribuições na busca do 

desenvolvimento e bem-estar do indivíduo no trabalho. 

 A qualidade de vida no trabalho, segundo Sant´Anna, Kilimnik e Moraes 

(2011), parece estar intimamente relacionada, entre outros fatores, à importância 

do trabalho no plano psíquico dos indivíduos. França e Rodrigues (1999) 

enfatizam que a felicidade é atribuída pelo indivíduo quase sempre pela plena 

realização pessoal e profissional. Para Handy (1978), talvez as organizações 

sejam a principal forma de o indivíduo adquirir sua identidade e buscar o seu ego 

ideal. 

Sayles e Strauss (1977), Vredenburg e Sheridan (1979) e Khan (1984) 

mantêm as mesmas opiniões, acreditando que os indivíduos que não ocupam 

empregos satisfatórios dificilmente terão uma vida satisfatória, deixando clara a 

inseparável relação entre QVT e QV, no sentido amplo da vida do indivíduo. 
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A partir de pesquisas bibliográficas o próximo tópico apresenta uma síntese 

conceitual sobre a QVT, abordando os primeiros estudos sobre o construto, sua 

evolução e as principais contribuições teóricos oferecidas. 

 

 

2.2.2 Síntese conceitual 

 

A expressão QVT, para Guimarães (1995), deve-se ao professor Louis 

Davis (University of Califórnia, Los Angeles - UCLA, Los Angeles), que a 

introduziu publicamente no início da década de 1970 ao ampliar seu projeto de 

delineamento de cargos, contribuindo com a abordagem sociotécnica. 

A QVT foi considerada por Trist (1975) como fundamental a qualquer 

organização, de qualquer país desenvolvido ou em desenvolvimento. No entanto, 

os conceitos são diversos e até mesmos confusos. Westley (1979, p. 113) afirma 

que a QVT é aplicada numa diversidade de mudanças propostas nas 

organizações de trabalho, o que leva à confusão. Ballesteros (1996) reporta que 

diversos autores consideram a QVT um conceito abstrato e difícil de 

operacionalizar e equivale-se ao “bem-estar” no domínio social, a “status de 

saúde” para a Medicina e a um nível de satisfação no domínio psicológico.  

Na tentativa de conceituar o tema de forma a ser operacionalizado, 

Limongi-França (1996) salienta que a QVT é um conjunto de ações empresariais 

que envolvem a implantação de melhoria e inovações gerenciais e tecnológicas 

no ambiente de trabalho. O objetivo, para Hackman e Lawler (1971), seria usá-la 

como um método para tornar os cargos mais produtivos, levando os indivíduos a 

se tornarem mais satisfeitos e motivados. 

Fernandes (1996) corrobora essa opinião e acrescenta que os verdadeiros 

objetivos são as reformulações no nível do trabalho em si, visando garantir mais 

eficácia e produtividade e, ao mesmo tempo, o atendimento das necessidades 

básicas dos trabalhadores. Davis (1981) comenta que a QVT pode ser entendida 

como condições favoráveis ou desfavoráveis do ambiente de trabalho para os 

empregados. 

Criando uma relação entre a satisfação das necessidades do trabalhador e 

mais produtividade, Conte (2003, p. 33) definiu a QVT:  

 



 

 

32

Como um programa que visa facilitar e satisfazer as necessidades do 
trabalhador ao desenvolver suas atividades na organização, tendo como 
ideia básica o fato de que as pessoas são mais produtivas quanto mais 
estiverem satisfeitas e envolvidas com o próprio trabalho. 

 

Huse e Cummings (1985) definem que a QVT não é só uma forma de 

pensar das pessoas no seu processo de trabalho, mas também no trabalho 

propriamente dito e nas organizações. Os aspectos principais dessa definição 

seriam a preocupação com o bem-estar do trabalhador e a eficácia 

organizacional. 

Todas as definições de QVT possuem como ponto comum o entendimento 

de reação ao rigor dos métodos tayloristas e um instrumento que possui o objetivo 

de propiciar mais humanização do trabalho, o aumento do bem-estar dos 

trabalhadores e mais participação nas decisões e problemas do trabalho 

(SANT´ANNA; KILIMNIK; MORAES, 2011, p. 9). 

Walton (1973) ressalta que a expressão QVT tem sido usada de forma 

crescente para descrever valores ambientais e humanos negligenciados pelas 

organizações em benefício do avanço tecnológico e do crescimento econômico.  

A definição de QVT oferecida por Sekiou e Blondim citados por Vieira e 

Hanashiro (1990) seria a aplicação concreta de uma filosofia humanística, que 

seria introduzida por métodos participativos, modificando os aspectos dos locais 

de trabalho e com o objetivo de gerar nova situação favorável à satisfação dos 

empregados. 

A obtenção da QVT busca a humanização do trabalho na tentativa de 

solucionar problemas gerados pelas próprias organizações existentes na 

sociedade industrial (WESTLEY, 1979). 

Os elementos-chave da QVT, de acordo com Fernandes (1996), apoiam-se 

em quatro pilares, a seguir: a) a resolução dos problemas envolvendo membros 

da organização em todos os níveis (participação, sugestões, inovações); b) a 

reestruturação da natureza básica do trabalho (enriquecimento da tarefa, 

redesenho de cargos, rotação de funções, grupo autônomos ou semiautônomos); 

c) a inovação no sistema de recompensas (remunerações financeiras e não 

financeiras); d) a melhoria no ambiente de trabalho (clima, cultura, meio ambiente 

físico, aspectos ergonômicos e assistenciais). 
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Correa (1993) conceitua a QVT como um fenômeno que aos poucos vem 

sendo desvendado e classifica em quatro estágios os movimentos envolvendo a 

QVT. 

 

QUADRO 4 - Os 4 estágios da qualidade de vida segundo Correa (1993) 

Estágios Período Características 

Primeiro 

Meados do século XIX pressupostos 
baseados no marxismo e nas políticas 
trabalhistas sociais.  

Condições de subsistência, como salário 
compatível com a função segurança, 
prevenção de acidentes, seguridade social 
e aposentadoria. 

Segundo 
Ideias de Taylor e Fayol, desenvolvidas 
nos Estados Unidos por volta de 1980. 

Incentivos salariais à participação nos 
lucros e eficiência administrativa. 

Terceiro 

 
 
Escola de Relações Humanas (1930). 

Destaque para as dimensões básicas da 
QVT: o reconhecimento social, a liderança 
democrática, o treinamento, a participação 
e o moral do grupo. 

Quarto 

 
 
 
Autorrealização: por volta de 1960. 

Teorias comportamentais e o movimento 
da QVT, produção de teses de 
autodesenvolvimento, criatividade, 
flexibilidade no horário de trabalho, 
constituição de pequenos grupos e 
preocupação com o meio ambiente. 

Fonte: elaborado pelo autor (março/2012). 

 

O QUADRO 4, baseado em Correa (1993), demonstra ações reativas aos 

movimentos dos trabalhadores em busca da QVT. Os salários compatíveis com a 

função, à participação nos lucros, à percepção das dimensões básicas da QVT 

como o reconhecimento profissional, liderança, treinamento e as teorias 

comportamentais se interagem em um único processo. 

Apesar de ausência de consenso entre os autores sobre a QVT, para 

Sant´Anna, Kilimnik e Moraes (2011) é necessário atentar para a utilização 

indevida dessa expressão, para descrever políticas de marketing ou relações 

públicas ou qualquer outra condição que visa apenas melhorar as situações 

extrínsecas ao trabalho. Fernandes e Becker (1988) recomendam que é preciso 

deixar claro que a adoção de programas de QVT requer pesquisas teóricas de 

orientação dos modelos a serem utilizados e evitar-se a simples reprodução, 

sendo necessárias a adaptação a realidade da organização específica. 

Para o desenvolvimento do presente estudo será utilizada a conceituação 

de Medeiros (2007), que em seu estudo propôs um instrumento de pesquisa que 

trata da QVT de maneira mais global, de forma a utilizar, por isso, os principais 

modelos da literatura clássica brasileira e estrangeira. 
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2.3 Abordagens clássicas sobre o tema 

 

Este tópico revisa a literatura sobre o tema QVT, apresentando os 

principais autores e suas abordagens. Segundo Fernandes (1996, p.48), autores 

como Eleger (1973), Hackman e Oldham (1975), Lippitt (1978), Walton (1973), 

Werther e Davis (1983) e Westley (1979), entre outros, estruturam modelos que 

identificam fatores determinantes da QVT nas organizações. 

 

 

2.3.1 Modelo de Walton (1973) 

  

Walton (1973) estabeleceu oito critérios básicos para avaliar a QVT: a  

compensação justa e adequada no trabalho; condições de segurança e saúde no 

trabalho; oportunidade imediata para a utilização e desenvolvimento da 

capacidade humana; oportunidade futura para crescimento contínuo e garantia 

profissional; integração social na organização; constitucionalismo; trabalho e o 

espaço total da vida; relevância social do trabalho. 

O primeiro critério estabelecido foi a compensação, que é entendida como 

um aspecto fundamental em termos de QVT. Para Wanton (1973), compensação 

é, em primeiro plano, o meio de o indivíduo ganhar a vida. O autor acredita que há 

necessidade de equidades interna e externas de remuneração e que uma 

compensação justa pode ser percebida de diferentes formas: pela relação de 

salário, talentos e habilidades e demanda do mercado de trabalho, tornando 

essas questões parcialmente ideológicas.  

As condições de segurança e saúde constituem o segundo critério, que 

trata das condições existentes no ambiente de trabalho. A jornada de trabalho 

deverá ser razoável, pagamento por horas extras realizadas. O autor considera 

também a redução do risco de acidentes de trabalho, adequação de idade para 

trabalhos potencialmente destrutíveis a saúde do trabalhador. 

O terceiro critério é resultado do fracionamento das tarefas, do rigor 

taylorista na separação entre execução e planejamento. Denominado 

oportunidade imediata para a utilização e desenvolvimento da capacidade 

humana, para alcançar esse critério o autor estabelece cinco requisitos: 

autonomia no trabalho: múltiplas habilidades; informação e perspectivas, tarefas 
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completas; planejamento A autonomia no trabalho seria a ação que permite ao 

indivíduo liberdade e auto responsabilidades por suas atividades. A utilização dos 

conhecimentos e habilidades variadas no desenvolver das tarefas representa a 

necessidade de o indivíduo desenvolver múltiplas habilidades. Para Walton 

(1973), o indivíduo precisa de informação e perspectivas, tendo visão macro do 

processo de suas atividades e conhecimento de sua avaliação no trabalho. 

Conhecer e desenvolver trabalho do início ao fim e quais resultados suas tarefas 

produzem formam o quarto requisito. O planejamento prévio das atividades para a 

execução determina o quinto requisito, que é entendido como uma forma de 

trabalho mais participativo pelo trabalhador. 

A oportunidade futura para o crescimento contínuo e a garantia profissional 

representa o quarto critério e corresponde aos planos de carreira e ao 

desenvolvimento pessoal dos empregados, o que deverá gerar segurança em 

relação ao futuro na organização. Walton (1973) assevera que essa ação deve 

gerar ao trabalhador: vislumbrar possibilidade de crescimento profissional; adquirir 

e aplicar novas habilidades e conhecimentos; galgar promoções sentir-se seguro 

no emprego.  

Integração social na organização, o quinto critério, estabelece pontos 

fundamentais a uma boa integração social no trabalho. Fernandes (1996, p. 51) 

faz uma adaptação a partir de Walton (1973) e define em três pontos básicos: o 

primeiro é a igualdade de oportunidades, que é medido pelo grau de ausência de 

estratificação na organização de trabalho, em termos de símbolos de “status” e/ou 

estruturas hierárquicas íngremes e de discriminação quanto à raça, sexo, credo, 

origens, estilos de vida ou aparência. Relacionamento é o segundo ponto básico e 

corresponde ao grau de relacionamento marcado por auxílio recíproco, apoio 

socioemocional, abertura interpessoal e respeito às individualidades. O último 

ponto básico que completa a integração social na organização é definido pelo 

senso comunitário e sua métrica é o grau do senso de comunidade existente na 

instituição. 

O constitucionalismo é percebido por Walton (1973) como elemento-chave 

para a QVT. É o sexto critério e visa medir o grau em que as normas que 

estabelecem direitos e deveres dos trabalhadores estão sendo cumpridas. A 

relevância maior está nos direitos trabalhistas, privacidade pessoal, liberdade de 

expressão, normas e rotinas que influenciem o desenvolvimento do trabalho.  
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O sétimo critério definido por Walton (1973), trabalho e o espaço total da 

vida, refere-se ao equilíbrio entre a vida pessoal do empregado e a vida no 

trabalho. Esse equilíbrio estaria ligado aos esquemas de trabalho, expectativas de 

carreira, progressão e promoção. Para o autor, o trabalho não deve absorver  o 

ponto de deixar de lado sua família, o lazer e o convívio comunitário. 

Relevância social do trabalho é o oitavo critério definido por Walton (1973) 

e envolve a reputação, imagem e práticas corporativas da empresa sobre QVT. A 

responsabilidade social da empresa com a comunidade e a qualidade dos 

serviços prestados afeta diretamente a autoestima dos trabalhadores. 

O levantamento feito por Walton (1973) das oito condições permite 

estabelecer prioridades de programas para elevar a QVT. O autor correlaciona os 

oito critérios e a produtividade, descartando a possibilidade de correlação geral 

entre as duas variáveis. Para Walton o ponto ótimo para a produtividade não se 

encontra no ponto máximo da QVT, mas na sua ascendência (SANT´ANNA; 

KILIMNIK; MORAES, 2011, p. 15). 

 

 

2.3.2 Modelo de Lippitt (1978) 

 

O autor considera que para o indivíduo alcançar condições de QVT mais 

favoráveis seriam necessárias situações em que recebem oportunidades para 

satisfazer necessidades pessoais: sobreviver com segurança, interagir, ter senso 

pessoal de qualidade, ser reconhecido por suas realizações e oportunidades de 

melhorar suas habilidades e seus conhecimentos. 

A partir dos oitos critérios estabelecidos por Walton (1973) para a QVT,  

Lippitt (1978) organizou um esquema conceitual global em que as variáveis são 

agrupadas em quatro fatores-chave para a QVT: 

A primeira variável foi definida como o trabalho em si, com feedback de 

performance, objetivos de trabalho claros e os controles reduzidos, gerando mais 

responsabilidade e envolvimento do indivíduo no processo de tomada de 

decisões. 

O indivíduo busca o aprimoramento da autoimagem e tem a possibilidade de 

aprendizagem e clima propício à amizade no seu trabalho, sempre com coerência 

entre objetivos de vida e de trabalho. 
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A próxima variável, produção do trabalho, aumenta as responsabilidades do 

indivíduo, existindo mais colaboração intergrupos e o trabalho deve ser completo 

e em unidades, onde há recompensas pela qualidade/inovação e os objetivos 

mensuráveis. 

Funções e estrutura da organização constituem a última variável, que 

proporciona clima adequado para a criatividade, para a comunicação adequada 

(duas vias) e o respeito ao indivíduo, o que gera sentimento de avanço e 

desenvolvimento organizacional. 

Para Lippitt (1978), esse modelo está orientado às necessidades do 

indivíduo e das organizações, no entanto, as organizações precisam amadurecer, 

sendo, assim, necessárias adaptação, flexibilidade, saúde e identidade 

organizacional. Lippitt, (1978) entende que as renovações organizacionais e a 

QVT precisam ser processos e filosofias.  

 

 

2.3.3 Modelo de Westley (1979) 

 

Westley (1979) afirma que vários problemas interferem na QVT, 

transformando-se em obstáculo para o seu desenvolvimento. O autor classificou 

esses problemas como político, econômico, psicológico e sociológico. 

Os problemas políticos estão representados pela sensação de instabilidade 

no emprego, gerando insegurança como reflexo da concentração de poder.  

Econômicos são problemas referentes à ausência de equidade salarial, o 

que gera o sentimento de injustiça, baseada na concentração de lucro e 

exploração dos funcionários. 

Já os psicológicos são representados pela ausência de possibilidades de 

autorrealização, provocando o sentimento de alienação. Esta é vista como o 

desinteresse entre o trabalho e o próprio ser, resultado da distância entre as 

expectativas e a realização do trabalhador. 

Sociológicos são os problemas determinados pela não participação ativa 

dos trabalhadores em decisões diretamente ligadas ao processo de trabalho 

como, por exemplo, forma de executarem as tarefas e distribuição de 

responsabilidades entre a equipe. Problemas sociológicos geram a sensação de 
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anomia, representado pela falta de significado do trabalho percebida pelo 

indivíduo.  

Para Westley (1979, p. 18) “a insatisfação reflete a remuneração 

inadequada, a alienação, um sentimento de que o trabalho é pessoalmente 

prejudicial, e a anomia, uma falta de envolvimento moral”. 

 A participação exigida pelos trabalhadores gerou respostas no meio 

gerencial, que criou mecanismos compactos e complexos de planejamento e 

controle.  

No QUADRO 5 Westley (1979) sintetiza os problemas, respostas e 

indicadores dos quatros problemas que devem ser solucionados para alcançar-se 

a QVT. 

 

QUADRO 5 - Raízes da qualidade de vida no trabalho 

ESFERA DO 
TRABALHO 

PROBLEMAS  
DO TRABALHO 

RESPONSÁVEL 
PELA SOLUÇÃO 

INDICADORES PROPOSTAS 

Econômica 
(1850 – 1950) Injustiça Sindicatos 

Insatisfação 
Greves 
Sabotagens 

Cooperação 
Divisão dos lucros 
Acordos de produtividade 

Política 
(1850 – 1950) 

Insegurança 
Partidos 
Políticos 

Insatisfação 
Greves 
Sabotagens 

Autossupervisão 
do trabalho 
Conselho de 
trabalhadores 

Psicológica 
(1950...) Alienação 

Agentes de 
Mudança 

Desinteresse 
Absenteísmo 
Turnover 

Enriquecimento das 
tarefas 

Sociológica 
(1950...) Anomia 

Grupos de 
Trabalho 

Sentimento de 
falta de significado 
Absenteísmo 

Grupos de trabalho 
estruturados 
sociotecnicamente 

Fonte: Westley (1979, p. 122). 

 

 O QUADRO 5 permite conhecer também a evolução dos movimentos 

sociais em prol do trabalhador, assim como a influência dos movimentos sindicais, 

partidos políticos operários e a proposta para alcançar a QVT. Divisão dos lucros, 

autossupervisão das tarefas e o enriquecimento do cargo são algumas propostas 

para o alcance do objetivo do estudo. 
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2.3.4 Modelo de Werther e Davis (1983) 

 

Para Werther e Davis (1983), diversos fatores interferem na QVT, entre 

eles a supervisão, condições de trabalho, pagamento, benefícios e projetos do 

cargo. Os cargos são considerados pelos autores um elo entre as pessoas e a 

organização. Para a maioria das pessoas, um cargo interessante, desafiador e 

compensador representa uma QVT satisfatória. Os autores ainda advertem que 

nem toda insatisfação pode ser resolvida pela reestruturação dos cargos. Mesmo 

assim, eles se dedicaram a analisar o conteúdo e a designação dos cargos e 

dividiram o projeto de cargos em três níveis: organizacional, ambiental e 

comportamental, representados na FIG. 1:  

 

FIGURA 1 - Fatores que influenciam o projeto de cargo e a qualidade de vida no trabalho 

 

Fatores Ambientais    QVT           Fatores Comportamentais 

 Sociais   !            Necessidade de recursos humanos            

 Tecnológicos   !  Motivação 

 Culturais   !  Satisfação 

 Econômicos   ! 

 Governamentais  ! 

   Fatores Organizacionais 

 Propósito 

 Objetivos 

 Organização 

 Departamentos 

 Cargos 

_________________________________________________________________ 

Fonte: Werther e Davis (1983, p. 72). 

 

Os elementos ambientais referem-se às condições de trabalho, 

envolvendo habilidades e disponibilidades de empregados e as expectativas 

sociais. Os elementos comportamentais tratam das necessidades humanas diante 

do comportamento individual no ambiente de trabalho (WERTHER; DAVIS, 1983). 
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Para Werther e Davis (1983), os principais aspectos de desenho de um 

cargo estão em quatro níveis: autonomia, variedade, identidade da tarefa e retro 

informação. 

A autonomia é representada pela responsabilidade pelo trabalho que o 

indivíduo possui e a utilização de suas diferentes capacidades concebe o aspecto 

variedade. A identidade da tarefa compreende o conhecer e todo o 

desenvolvimento da tarefa que se completa com a retro informação, em que o 

desempenho do indivíduo no trabalho é informado.  

Os autores concluíram que existem diversas barreiras à implantação de 

programas de QVT e que geralmente são impostas pelos trabalhadores e 

sindicatos que consideram as organizações como únicas beneficiarias.  

 

 

2.3.5 Modelo Huse e Cummings (1985) 

  

A QVT passa para o entendimento da tríade pessoas, trabalho e 

organização. Sob olhar de Huse e Cummings (1985, p. 202), há destaque para 

dois aspectos: a preocupação com o bem-estar do trabalhador e com a eficácia 

organizacional e também a participação do trabalhador nas decisões e problemas 

do trabalho. 

A implantação de um programa de QVT deve considerar quatro fatores: a 

participação do trabalhador, Pó projeto do cargo, inovação no sistema de 

recompensas, melhoria do ambiente de trabalho. 

A participação do trabalhador, para Huse e Cummings (1985), ocorre a 

partir do seu envolvimento em CCQs, comissões de fábricas, grupos cooperativos 

ou qualquer outro canal que permita a participação nos processos de tomada de 

decisão.  

Para os autores, há necessidade da reestruturação dos cargos, visando 

atender às exigências tecnológicas e às necessidades do trabalhador. A 

elaboração ou reestruturação do cargo deverá sempre buscar o enriquecimento 

do trabalho com mais variedade das tarefas, feedback e grupos de trabalho 

autorregulados, desenhando um novo projeto de cargo. 
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Inovação no sistema de recompensas é o aspecto que busca a revisão de 

planos de cargos e salários, com o objetivo de alcançar mais equilíbrio entre os 

níveis salariais e de “status” entre os trabalhadores. 

A melhoria do ambiente de trabalho compreende as mudanças físicas e 

tangíveis nas condições de trabalho como, por exemplo, a flexibilidade de horário 

de trabalho, reorganizações nos equipamentos e locais de trabalho e a criação de 

grupos semiautônomos. Para Huse e Cummings (1985), essas mudanças geram 

mais satisfação e produtividade dos trabalhadores. A QVT afeta de forma indireta 

a produtividade (FIG. 2): 

 

FIGURA 2 – A influência da qualidade de vida no trabalho na produtividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Huse e Cummings (1985, p. 204). 

   

A FIG. 2, criada por Huse e Cummings (1985), demonstra a busca da 

QVT, por intermédio de mais coordenação, motivação e capacidade como fontes 

motoras de mais produtividade. Portanto, a aplicação de métodos que visem à 

QVT gera mais produtividade no trabalho. 

 As intervenções do programa de QVT afetam positivamente a comunicação 

e a coordenação, que são condições preliminares para melhor produtividade. 

 

 

 QVT 

Mais  

Coordenação 

Mais 

Produtividade 

Mais 

Capacidade 

Mais 

Motivação 
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2.3.6 Modelo de Nadler e Lawler (1983) 

 

Seis fatores são fundamentais para o sucesso da QVT: percepção das 

necessidades; o foco do problema que é destacado na organização; estrutura 

para identificação e solução do problema, teoria/modelo de processo de 

treinamento e participantes; compensações projetadas, tanto para os processos 

quanto para os resultados; sistemas múltiplos afetados; amplo envolvimento 

(NADLER; LAWLER, 1983, p. 145). 

Considerando outras pesquisas desses autores, três outros fatores são 

determinantes para o sucesso da QVT: levar em consideração os diversos níveis 

de aplicação para o desenvolvimento de projetos; mudanças no sistema de 

gerenciamento e estrutura gerencial e considerar necessidade de mudanças no 

comportamento gerencial superior.  

Além dos fatores apresentados, Nadler e Lawler (1983) entendem que o 

sucesso a longo prazo da QVT deve ser condicionado à estrutura de processos 

participativos, levando em conta os seguintes pontos: necessidade de 

embasamento teórico, importância de processos estruturados para solução dos 

problemas, necessidade de treinamento dos participantes, compreensões 

construídas ao longo dos processos. 

 

 

2.3.7 Modelo de Theriault (1980) 

  

O foco do teórico francês Thériault (1980) foi o estudo sobre a remuneração 

e suas implicações. Para ele, os estudos sobre a QVT estão direcionados a tornar 

o trabalhador mais responsável e autônomo, sendo raros os casos de sucesso 

nos programas de remuneração. E a remuneração favorece a QVT, 

proporcionando ao indivíduo segurança e favorecendo o princípio da democracia 

industrial que é a participação.   

Thériault (1980) considera quatro transações ligadas à remuneração:  

A primeira é a transação econômica em que o indivíduo é percebido como 

fator de produção, como instalações e matéria-prima, e o foco é exclusivamente 

monetário. 
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A transação psicológica é a segunda, na qual a remuneração representa 

contrapartida oferecida pelo empregado em troca dos serviços prestados. 

A transação sociológica busca a interação entre os indivíduos e a organização, 

desenvolvida em um ambiente cultural específico - o local de trabalho. 

A remuneração é o resultado de diversos fatores sociais: a organização, os 

sindicatos e o indivíduo, constituindo, assim, as transações políticas. 

A transação ética deve estar presente em todas as questões que envolvem 

remuneração, representada pela moral e justiça. A remuneração aqui pode ser 

percebida como princípio de igualdade, lealdade e satisfação das necessidades 

individuais. 

Para Thériault (1980), os programas de QVT precisam reconhecer a 

importância e as implicações dos aspectos ligados à remuneração, levando 

sempre em conta a questão cultural.  

 

 

2.3.8 Modelo de Belanger (1973)  

 

 Segundo Fernandes (1996), para analisar a QVT, Belanger (1973) 

apresenta quatro aspectos determinantes: trabalho em si, crescimento profissional 

e pessoal, tarefas com significado, funções e estruturas abertas. 

 O QUADRO 6 apresenta as variáveis que compõem e dão significado aos 

aspectos que, segundo Belanger (1973), determinam a QVT: 
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              QUADRO 6 - Aspectos determinantes da QVT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Belanger (1973). 

 

Os aspectos definidos por Belanger (1973) passam pelos desafios do 

trabalho, devendo o mesmo proporcionar ao trabalhador autonomia, incentivo à 

criatividade e feedback, passando a organização a cumprir o seu papel de 

oferecer treinamentos, oportunidade de crescimento e tarefas com significado que 

gerem responsabilidade, recompensas financeiras/não financeiras e que 

definitivamente enriqueçam as atividades e haja transferências de objetivos na 

relação organização/ trabalhador. 

 

 

2.3.9  Modelo de Medeiros 

 

Medeiros trás como fundamentação teórica de seu estudo a constatação 

de que o trabalho é importante na vida do homem, sendo que, a maioria das 

pessoas trabalham e passam grande parte do dia dentro das organizações.  

A contribuição de Medeiros ocorreu com o desenvolvimento de sua 

pesquisa que caracterizou a QVT dos servidores públicos estaduais lotados na 

1 – O TRABALHO EM SI 
 Criatividade 
 Variabilidade 
 Autonomia 
 Envolvimento  
 Feedback 

 
2 – CRESCIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL 

 Treinamento 
 Oportunidade de crescimento 
 Relacionamento no trabalho 
 Papéis organizacionais 

 
3 – TAREFAS COM SIGNIFICADO 

 Tarefas completas 
 Responsabilidade aumentada 
 Recompensas financeiras / não financeiras 
 Enriquecimento 

 
4 – FUNÇÕES E ESTRUTURAS ABERTAS 

 Clima de criatividade 
 Transferência de objetivos 
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EMATER-RN.  O instrumento de pesquisa  foi desenvolvido a partir da síntese  da 

literatura sobre  a QVT, tornando assim mais amplo, visto que  Rodrigues (1989), 

Siqueira e Coleta (1989), Carvalho e Souza (2003) entre outros já apontavam 

para a necessidade de elaboração de um modelo mais flexível  que contemple 

características culturais brasileiras.  

Para o desenvolvimento do estudo, a metodologia consistiu em um estudo 

de caso de natureza qualitativa e quantitativa, exploratória e descritiva, com 

análise multivariada tendo como principal técnica analise fatorial exploratória.  

Os resultados do estudo geraram o agrupamento de indicadores de QVT, 

formando onze fatores, sendo o primeiro a Execução do trabalho, Autorrealização, 

Equidade no Trabalho, Relação com a Organização, Organização do trabalho, 

Adequação da Remuneração, Relação Chefe Subordinado, Efetividade da 

Comunicação e do Aprendizado, Relação do trabalho e vida pessoal, Participação 

e efetividade dos processos de trabalho.  

O estudo gerou também um instrumento de coleta de dados amplo, que 

caracterizou a qualidade de vida no trabalho e Medeiros (2007), pôde concluir que 

a organização abordada nesta pesquisa oferece de forma significante um 

conjunto de variáveis voltadas a qualidade de vida no trabalho.  

 

2.3.10 Modelo de Hackman e Oldham (1975) 

 

Para Hackman e Oldham (1975), a QVT pode ser avaliada em termos com 

características objetivas do trabalho. Eles propõem um modelo que, segundo 

Ramos (1995), está em acordo com as teorias de Herzberg  (1968), com foco nas 

motivações dos trabalhadores e nos cargos.  

O modelo de Hackman e Oldham (1975) envolve cinco dimensões básicas: 

autonomia, feedback, variedade de habilidade, significação das tarefas e 

identidade da tarefa (FIG. 3) e está dividido em: 

As dimensões da tarefa identificam os seis atributos importantes para a 

satisfação no trabalho: variedade de habilidades (VH), identidade da tarefa (IT), 

significado da tarefa (ST), inter-relacionamento (IR), autonomia (AU) e Feedback 

próprio do trabalho (FT). 
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Já os estados psicológicos críticos tratam da percepção, significância do 

trabalho, responsabilidade pelos resultados e o conhecimento dos reais 

resultados do trabalho. Quanto mais presentes os estados psicológicos, mais 

motivação haverá para o trabalho. 

Resultados pessoais e de trabalho envolvem a satisfação geral e a motivação 

para o trabalho de alta qualidade, assim como o absenteísmo e a baixa 

rotatividade. 

FIGURA 3 - Modelo completo das dimensões básicas da tarefa 

                               

             

 

 

 
 
 
 
 
 

A FIG. 3 demonstra a relação das dimensões da tarefa com os estados 

psicológicos que geram resultados pessoais e profissionais. Na dimensão da 

Resultados pessoais 

e de trabalho 

Satisfação geral com 

o trabalho (SG) 

Motivação interna para o 

trabalho (MIT) 

Produção de trabalho de 

alta qualidade (PTQ) 

Absenteísmo e baixa 

rotatividade (ABR) 

Estados psicológicos 

Críticos 

Percepção da  

significância do  

trabalho  

Percepção da  

Responsabilidade  

pelos resultados 

Conhecimento dos 

reais resultados do  

trabalho 

Dimensões da  

Tarefa 

Variedade de habilidades 

(VH) 

Identidade da tarefa (IT) 

Significado da tarefa (ST) 

Inter-relacionamento (IR) 

Autonomia (AU) 

Feedback do próprio 

trabalho (FT) 

Feedback extrínseco (FE) 

Satisfações específicas 

 Com as possibilidades de crescimento (SPC) 

 Com a segurança no trabalho (SS) 

 Com a compensação (SC) 

 Com o ambiente social (SAS) 

 Com a supervisão (SSU) 

Fonte: Adaptado de Hackman e Oldham (1975), por Moraes e Kilimnik (1994). 
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tarefa podem-se encontrar fatores como variedade de habilidades, autonomia e 

feedback. Já nos estados psicológicos a percepção da importância do trabalho 

desenvolvido e o conhecimento dos resultados reais geram satisfação com e no 

trabalho, motivação e alta qualidade no desenvolvimento das tarefas. 

 A FIG. 3 demonstra, ainda, que as dimensões da tarefa, os estados 

psicológicos críticos e os resultados pessoais e de trabalho geram satisfações 

específicas ao trabalhador, criando a força da necessidade de crescimento do 

indivíduo. 

Hackman e Oldham (1975) desenvolveram, a partir do modelo teórico, um 

instrumento de pesquisa denominado Job Diagnostic Survey (JDS) que, em 

português, indica levantamento do diagnóstico do trabalho. Para os autores, a 

QVT é uma combinação das dimensões da tarefa, que produz motivação em 

diferentes graus, com capacidade de gerar atitudes e condutas distintas nas 

pessoas em um ambiente organizacional. 

Buscando conhecer a percepção dos bancários de instituições privadas da 

cidade de Curvelo-MG, vale ressaltar os desafios que compõem o cenário 

mercadológico em que esses profissionais atuam. No próximo capítulo apresenta-

se um levantamento bibliográfico do Sistema Financeiro Nacional (SFN).  

 

 

2.4 O Sistema Financeiro Nacional 

 

Segundo Brito (2005, p.2-3), o SFN divide-se em quatro grandes fases: 

Família Real até a Primeira Guerra Mundial (1808-1914), Primeira Guerra Mundial 

à Segunda Guerra Mundial (1914–1945), após a Segunda Guerra Mundial até a 

grande Reforma Financeira (1945–1964) e a Grande Reforma Financeira até hoje 

(1964 – nossos dias). 

A primeira fase, que compreende a chegada da família Real até a Primeira 

Guerra Mundial (1808–1914), promoveu o início das atividades comerciais 

financeiras no país. Políticas como abertura dos portos e acordo comercial; 

criação do Banco do Brasil e permissão para instalação de bancos estrangeiros 

no país fomentaram esse ponto de partida no sistema financeiro brasileiro 

(BRITO, 2005). 
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Já a segunda fase, que compreende a Primeira Guerra Mundial até a  

Segunda Guerra Mundial (1914–1945), regulamentou de maneira mais eficaz a 

atividade bancária. As políticas adotadas foram: criação da Inspetoria Geral de 

Bancos em 1920, criação da Câmara de Compensação em 1921 e o 

fortalecimento dos critérios e normas para a atividade de intermediação 

financeira, com consequente crescimento da atividade bancária no país. 

O período após a Segunda Guerra Mundial até a grande Reforma 

Financeira (1945–1964) marcou a terceira grande fase do sistema brasileiro 

financeiro. A criação, em 1945, da Superintendência da Moeda e do Crédito 

(SUMOC) com função de supervisão e controle do mercado monetário, dividindo 

com o Banco do Brasil as demais funções executivas de autoridade monetária em 

período que se estendeu por quase duas décadas, foi o feito de mais importância.  

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com 

o objetivo de fornecer créditos de longo prazo e substituição de importação, 

processo financiado principalmente por ele, marcou a terceira grande fase. 

A grande Reforma Financeira até hoje (1964 – nossos dias) marca a 

grande reforma bancária, instituída pela Lei 4.595, de 31.12.1964, que entre 

outras criou o Banco Central. Também foi criada a Organização do Sistema 

Financeiro, sendo composto de Banco Central, Conselho Monetário Nacional, 

Banco do Brasil e demais instituições financeiras públicas e privadas. 

O SFN continuou mudando e em 21.09.1998 ocorreu o estabelecimento 

dos bancos múltiplos, consolidando diversas atividades financeiras sob uma única 

entidade jurídica, por meio da Resolução 1.524/1998. 

Em 22.04.2002, teve início o novo sistema de pagamentos brasileiro, 

reduzindo o risco de liquidação financeira das transações bancárias e transferindo 

para o setor privado o risco de crédito do Banco Central com instituições 

financeiras que apresentam saldo negativo na conta de reservas bancárias.  

O autor afirma, ainda, que o SFN, em sua estrutura, é dividido em 

autoridades monetárias, normativas e fiscalizadoras, instituições financeiras 

públicas e privadas. A FIG. 4 sintetiza o SFN. 
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FIGURA 4 – Sistema Financeiro Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Brito (2005) 
 

 

As autoridades monetárias são representadas pelo Banco Central do 

Brasil, que é agente de decisões sobre políticas macroeconômicas e dispõe sobre 

o funcionamento do sistema financeiro, e também pelo Conselho Monetário 

Nacional, que representa o órgão máximo do SFN, sendo composto pelo: 

Presidente do Banco Central, Presidente da Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM), Secretário do Tesouro Nacional, Secretário de Política Econômica do 

Ministério da Fazenda e Diretores de Política Monetária de Assuntos 

Internacionais e de Normas e Organização do Sistema Financeiro (BRITO; 

OSIAS, 2005, p. 4-5). 
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O setor bancário no Brasil sofreu grandes mudanças. Merlo e Barbarini 

(2002) referem que qualquer pessoa habituada a fazer uso dos serviços bancários 

reconhece facilmente as mudanças, sejam na infraestrutura, nos funcionamento e 

no atendimento. 

 Para Cerqueira e Amorim (1998), os bancos conseguiram grandes 

concentrações de capital a partir de fusões, aquisições, incorporações e 

privatizações. Segundo o Banco Central do Brasil (BACEN) em seu relatório 

divulgado em 2009, durante o período de 1995 a 2009 foram efetuadas 95 

atividades entre fusões, incorporações e aquisições.  

 Percebe-se que o número de bancos atuantes no Brasil vem sofrendo 

variações. Alguns possíveis motivos são as políticas econômicas como a abertura 

do mercado brasileiro na década de 1990 e a estabilização da economia a partir 

do Plano Real e das estratégias de concentração de capital adotado pelas 

instituições financeiras. A TAB. 1 apresenta a redução significativa em quantidade 

de banco comerciais atuantes no Brasil no período de 10 anos. 

 

TABELA 1 - Bancos por origem de capital 

Período 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Número de bancos (1) 192 182 167 165 164 161 159 156 159 158 

Privados nacionais com ou sem 
participação estrangeira 

105 95 87 88 92 90 90 87 85 88 

Privados estrangeiros e com 
controle estrangeiro (2) 

70 72 65 62 58 57 56 56 62 60 

Públicos federais e estaduais (3) 17 15 15 15 14 14 13 13 12 10 

Fonte: Banco Central do Brasil (2009) – Departamento de Organização do Sistema Financeiro.  
(1) Bancos múltiplos, bancos comerciais e Caixa Econômica. 
(2) Filiais de bancos estrangeiros e bancos múltiplos e comerciais com controle estrangeiro. 
(3) Caixas Econômicas Estaduais e Caixa Econômica Federal. 

  

Apesar da redução do número de bancos atuantes no Brasil, foram 34 em 

nove anos, como apresentou a TAB. 1. O setor bancário brasileiro, segundo a 

Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) em 2009, está presente em 5.657 

municípios brasileiros. A evolução da rede de atendimento pode ser comprovada 

na TAB. 2: 
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TABELA 2 - Evolução da rede de atendimento 

Período 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Número de 
agências 

16.396 16.841 17.049 16.829 17.260 17.627 18.087 18.572 19.142 20.046 

Postos 
tradicionais (1) 

9.495 10.241 10.148 10.054 9.856 9.985 10.220 10.555 11.661 12.137 

Postos 
eletrônicos 

14.453 16.748 22.428 24.367 25.595 30.112 32.776 34.669 38.710 41.472 

Correspondentes 
não bancários 

13.731 18.653 32.511 36.474 46.035 69.546 73.031 95.849 108.074 149.507 

Total de 
dependências 

54.075 62.483 82.136 87.724 98.746 127.270 134.114 159.645 177.587 223.156 

Fonte: Banco Central do Brasil/Desig (2009). 
(1) Incluem postos de atendimento bancário (PAB), postos de arrecadação e pagamentos 

(PAP), postos avançados de atendimento (PAA), postos de atendimento cooperativo 
(PAC), postos de atendimento ao microcrédito (PAM), postos avançados de crédito rural 
(PACRE), (PCO) e unidades administrativas desmembradas (UAD). 

 

 Em processo absoluto de crescimento, a rede de atendimento bancária 

brasileira registrou aumento de 4,7% no número de agências, somando-se 

20.046. Os correspondentes não bancários subiram de 108.074 no final de 2008 

para 149.507 em 2009, o que representou aumento de 38,3%. O número de 

postos eletrônicos cresceu 7,1%, totalizando 41.472 (BACEN, 2009). 

 As análises sobre o mercado financeiro nacional trazem sempre 

discussões sobre tarifas cobradas pelos bancos e principalmente sobre o seu 

spread.  Segundo o dicionário Michaelis, spread é: 

 

(spread) sm (ingl.) Econ. 1 Diferença entre o preço pago ao produtor por 
um produto e o preço pago pelo consumidor. 2 A diferença, em um 
determinado período, entre o preço mais alto e o mais baixo de um 
produto. 3 Taxa que incide sobre um empréstimo e que é variável, 
conforme o país que o solicita (MICHAELIS, 2011). 

 

 Quando se trata das instituições financeiras o spread é a diferença entre os 

juros cobrados pelos bancos nos empréstimos a pessoas físicas e jurídicas e as 

taxas pagas pelos bancos aos investidores que colocam seu dinheiro em 

aplicações. 

 O spread bancário é composto de: 
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FIGURA 5 – Spread bancário 

 

   Fonte: Elaborado por FEBRABAN com dados do Banco Central do Brasil (2010). 

  

Observa-se que o spread dos bancos atuantes no Brasil sofre grande 

influência da inadimplência, dos impostos e da margem líquida desejada pelas 

instituições financeiras, gerando, assim, um custo mais alto do dinheiro ao 

tomador de empréstimo e menos rentabilidade ao aplicador de recursos. 

 O sistema bancário brasileiro possui, segundo o DIEES, 508 mil 

trabalhadores. Ainda de acordo com o relatório divulgado na 14ª Conferência 

Nacional dos Bancários ocorrida no período de 20 a 23/07/2012, o nível de 

rotatividade estava em torno de 8% e o tempo médio de permanência no emprego 

de 11 anos. 

 Para Cerqueira e Amorim (1998), as fusões, aquisições, incorporações e 

privatizações no Brasil ocorreram, salvo exceções, envolvendo ampla redução 

dos postos de trabalho. Segundo esses autores, no final de 1995 o contingente de 

bancários era 30,8% inferior ao do ano de 1990 (apud SILVA, 2000, p. 26). Para o 

DIEES (2007), o processo de reestruturação implementada no sistema financeiro 

na década de 1990 provocou excessiva perda de ocupações no setor bancário.  

 A rentabilidade financeira é mais desejada pelas instituições quando 

comparada à rentabilidade produtiva (CHESNAIS, 1996). O autor reporta, ainda, 

que quanto mais rentável em curto período de tempo, maior será a valorização da 

empresa, havendo choque no investimento produtivo. 

 Luttwak (1996) preleciona que as organizações são valorizadas pelo seu 

desempenho financeiro, principalmente no mercado de ações, 
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independentemente de como estão as políticas de RH e a situação dos 

funcionários. 

As empresas promovem redução do quadro de pessoal quando as coisas 

estão bem. “Quanto mais às coisas funcionam, mais se eliminam trabalhadores” 

(ENRIQUEZ, 1999, p. 77). O QUADRO 7 apresenta o lucro de cinco bancos 

atuantes no Brasil, em ordem decrescente de acordo com seus ativos: 

 

QUADRO 7 - Relação dos lucros dos cincos bancos atuantes no Brasil 

Banco Período Lucro 
Itaú Unibanco   2011 R$ 14,621 bilhões 
Banco do Brasil 2011 R$ 12,1 bilhões 
Bradesco 2011 R$ 11,028 bilhões 
Santander 2011 R$ 7,8 bilhões 
Caixa 2011 R$ 5,2 bilhões 

    Fonte: Feedpr (2011). 

 

As instituições bancárias atuantes no Brasil apresentaram, segundo a 

Feedpr (2011), lucros  expressos em torno de bilhões de reais. Os cinco primeiros 

colocados - três instituições privadas e duas públicas - somando os seus lucros 

alcançam a marca de R$ 50,749 bilhões de reais. Isso representou 

aproximadamente 1,22% do Produto Interno Brasileiro (PIB) divulgado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2011, que registrou R$ 

4,143 trilhões de reais para o PIB, demonstrando o poder financeiro das 

instituições bancárias. 

A evolução do Sistema Financeiro Brasileiro trouxe também grandes 

mudanças nas atividades dos profissionais envolvidos. Para Merlo e Barbarini 

(2002) o trabalho bancário é uma das atividades que mais se têm transformado e 

de forma dramática.  

 Segundo Codo e Sampaio (1992), muitos bancários atribuíram sofrimento à 

falta de satisfação com o trabalho executado. Os autores destacam que o trabalho 

do bancário não constrói um produto final tangível, caracterizando, assim, um 

“trabalho vazio”. 

 Na tentativa de caracterizar o trabalho bancário, observa-se a definição de 

Falqueto (1997), que conceituou a atividade como monótona, repetitiva e também 

vazia: “o que faz o bancário? Paga, recebe, vende produtos, realiza empréstimos, 

cobra operações vencidas. É um trabalho repetitivo, monótono e metódico. Por 
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exemplo: o caixa inicia o expediente com zero e termina com zero; [...] O bancário 

trabalha com excesso de papel, regras e normas em geral muito rígidas” 

(FALQUETO, 1997, p. 77). 

 As características do trabalho bancário no Brasil já mencionadas por 

Falqueto (1997) recebem a contribuição de vários autores, como Assunção 

(1993), Moulin (1996; 1997) e Silva (1992), que chamam a atenção para 

problemas e conflitos entre o bancário e o consumidor. Veloso (2000) salienta que 

os consumidores são fontes de reconhecimento do seu trabalho e também fonte 

de pressão ao executarem suas atividades.  

 Por fim, o trabalho bancário brasileiro vem sofrendo transformações sejam 

por demandas mercadológicas ou crises econômicas, mas Couto (2000) enfatiza 

que as décadas de 1980 e 1990 foram marcadas pelo aumento das exigências 

para os trabalhadores, considerando que são fatores determinantes o trabalho 

sob pressão por parte dos clientes e chefias, sistemas ineficientes, riscos de 

assaltos e a informatização que gerou novos ritmos de trabalho. 

Diante das perspectivas abordadas sobre o SFN e o trabalho bancário, vale 

ressaltar a importância da pesquisa de percepção da QVT dos trabalhadores 

envolvidos. No próximo capítulo apresenta-se a metodologia aplicada a este 

estudo a fim de se alcançarem os objetivos propostos. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos que foram 

utilizados neste estudo, observando-se o tipo de pesquisa a ser utilizada, os 

instrumentos de coleta de dados, a caracterização da população e o tratamento 

dos dados. 

 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

A metodologia utilizada neste trabalho visando contemplar o problema 

estudado foi a pesquisa de caráter descritiva, uma vez que busca conhecer e 

descrever a percepção e as características comportamentais dos bancários 

atuantes em instituições privadas na cidade de Curvelo-MG (GIL, 2002).  

Há no Brasil muitas pesquisas sobre a QVT, porém a profissão de 

bancário ainda foi pouco contemplada, carecendo de estudos mais detalhados 

sobre o assunto. Como este trabalho busca em seu objetivo geral identificar e 

descrever a percepção em relação à QVT dos bancários, torna-se essa 

metodologia adequada. 

A abordagem escolhida para o desenvolvimento da pesquisa foi 

quantitativa, pela sua característica de transformar opiniões e informações em 

números (RICHARDSON, 1999). Muito utilizado em pesquisas sociais, 

econômicas, mercadológicas e em administração, o método quantitativo tem a 

finalidade de evitar distorções e garantir a precisão dos resultados (OLIVEIRA, 

1997). No entanto, como forma de complementar as análises, foi realizado o 

estudo em duas etapas: uso dos métodos quantitativos e dos métodos 

qualitativos. 

A combinação das abordagens quantitativas e qualitativas acontece 

quando se conhece pouco do tema em questão e deseja-se desenvolver: a) 

estudo quantitativo para quantificar os dados e aplicar a análise estatística; b) 

abordagem qualitativa para se obter melhor visão e compreensão do contexto do 

problema (MALHOTRA, 2001). 
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O estudo qualitativo surgiu da busca pela compreensão das ciências 

sociais, que lida com ações e comportamentos que são gerados dentro da mente 

humana (COLLIS; HUSSEY, 2005). Sendo assim, esta pesquisa pode assumir 

também caráter qualitativo. 

Para parte qualitativa do trabalho, foi utilizada a técnica de entrevista em 

profundidade (semiestruturada) com sete bancários de instituições privadas da 

cidade de Curvelo-MG. A seleção dos respondentes foi aleatória e de acordo com 

a disposição em participar da entrevista. Para a análise da entrevista, optou-se 

pela utilização da técnica metodológica da análise de conteúdo do material 

transcrito. 

 

 

3.2 População e amostra 

 

A cidade de Curvelo-MG. está localizada na região central do estado de 

Minas Gerais, a 164 km da capital mineira Belo Horizonte, e apresenta, conforme 

dados do IBGE (2010), população de 74.219 habitantes em uma área de 

3.298,789 km2. 

As receitas orçamentárias correntes de Curvelo-MG, no ano de 2009, 

chegaram, segundo o Ministério da Fazenda, a R$ 68.533.000,66, o que mostra o 

potencial de uma cidade-polo do interior de Minas Gerais. 

O sistema financeiro também apresenta números expressivos para uma 

cidade do interior, com operações de crédito próximas de R$ 220.000.000,00 

(BACEN, 2009).  

De acordo com o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 

Bancários de Curvelo (SEEB, 2012), a cidade possui 77 bancários atuantes em 

quatro agências privadas na cidade e em seus núcleos de atendimentos na região 

abrangida pelo SEEB, formando assim, o universo desta pesquisa. Para Vergara 

(2004), o universo da pesquisa é considerado o conjunto de elementos 

selecionados de acordo com algum critério de representatividade. 

Marconi e Lakatos (2009, p. 15) citam que “a amostra é uma parcela 

convenientemente selecionada do universo (população); é um subconjunto do 

universo”. A amostra deste estudo foi de 67 respondentes para o questionário de 

Medeiros (2006) e sete entrevistas semiestruturadas a partir do questionário. O 
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dimensionamento desta amostra se deu a partir do índice de confiança de 95% e 

margem de erro de 5%. A princípio, imaginou-se criar um censo, ou seja, aplicar o 

questionário aos 77 bancários, no entanto, devido a licenças médicas, férias e ao 

desejo de não responder, tornou-se inviável a sua execução.  

Gil (1996) mostra que, para a efetivação de um experimento, é necessário 

selecionar sujeitos que são fornecedores de informações de que o pesquisador 

necessita. Para este trabalho, os dados foram obtidos por conveniência 

intencional. Oliveira (2003) indica que a amostra por conveniência intencional é a 

mais comum das amostras e os elementos são mais acessíveis, articulados ou 

mais fáceis de serem avaliados. 

 

 

3.3 Coleta de dados 

 

A parte quantitativa deste estudo contemplou o uso do questionário 

estruturado de Medeiros (2007), formado por 52 questões fechadas e medidas 

pela escala Likert de seis pontos. Gil (2002, p. 68) recomenda que esse método a 

ser utilizado neste estudo é um meio útil e eficaz para a aquisição de informações 

num intervalo de tempo relativamente curto. 

Já a parte qualitativa contou com sete entrevistas semiestruturadas que 

teve como base o questionário de Medeiros (2007). Esse instrumento foi 

escolhido por ser um mecanismo que permite mais liberdade ao entrevistador, 

possibilitando, inclusive, a formulação de novas perguntas (MINAYO; HARTZ; 

BUSS, 2003). Com o objetivo de complementar as questões básicas obtidas pelos 

questionários, as entrevistas foram realizadas pelo próprio pesquisador no mesmo 

período da aplicação dos questionários.  

A coleta de dados a partir dos questionários foi realizada nas agências 

bancárias fora do horário de atendimento comercial. Os envelopes contendo os 

questionários respondidos foram depositados em uma urna lacrada, para que o 

respondente tivesse total liberdade e para assegurar-se de que as respostas 

sejam fidedignas. Já as entrevistas foram agendadas via telefone e realizadas em 

locais combinados estranhos às dependências das agências e também em 

horário antes ou depois da jornada de trabalho dos pesquisados.  
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No entanto, em um período anterior à coleta de dados foi aplicado um pré-

teste com oito bancários, com o intuito de verificar o entendimento das questões e 

possíveis correções necessárias para a aplicação do questionário. As questões 

abordadas no questionário foram facilmente entendidas e interpretadas pelos 

respondentes, não sendo necessárias correções, apenas os ajustes de  

adaptação à atividade profissional pesquisada como, por exemplo, a questão 

número 1.05, que indaga sobre os principais cargos existentes em uma agência 

bancaria. Após o pré-teste, foram distribuídos os questionários, obtendo-se 68 

repostas. Os dados obtidos a partir do questionamento aos respondentes foram 

tratados por meio do software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 

além do Microsoft Excel®, que auxiliou a construção de gráficos e tabelas e 

análises das dimensões da percepção da QVT.  

Devido ao volume de informações e à metodologia utilizada por Medeiros 

(2007) quando desenvolveu o questionário, optou-se por seguir o agrupamento 

das avaliações em 1 (péssimo), 2 (muito ruim) e 3 (ruim) como negativas e 4 

(boa), 5 (muito boa) e 6 (ótima) em contraposição positiva. No próximo capítulo 

descrevem-se a análise e a discussão dos dados. 
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo apresentam-se os resultados e análises da pesquisa 

realizada, como dados demográficos e variáveis pessoais e profissionais 

presentes neste estudo da QVT dos bancários. 

Para alcançar o objetivo geral desta investigação, representado pela 

verificação dos níveis de QVT percebido pelos bancários de instituições privadas 

da cidade de Curvelo-MG, analisaram-se os dados coletados sob a ótica das 10 

dimensões da QVT elaboradas por Medeiros (2007), contemplando também os 

objetivos específicos e a comparação das variáveis entre os cargos. 

A diversificação de funções do quadro de pessoal está representada no 

GRÁF. 1, com a maior concentração representada pelos escriturários-caixas 

(42%), seguido pelos gerentes comerciais (24%), totalizando mais de 60% do total 

de funcionários. 

 

GRÁFICO 1 - Percentual (%) de respondentes por cargos 

 

     Fonte: dados da pesquisa. 

 

A primeira variável demográfica analisada foi o gênero, constatando-se 

mais representatividade do sexo masculino, com 63% dos respondentes (GRÁF. 

2). 
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GRÁFICO 2 - Percentual (%) de respondentes por gênero 

 

          Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No que diz respeito à idade, 32% dos respondentes encontram-se entre  

26 e 30 anos e os que possuem entre 21 a 25 correspondem a 29%, portanto, 

com grande concentração dos bancários jovens entre 20 e 30 anos, totalizando 

61% da população. Chama-se a atenção também para a população entre 45 e 50 

anos, com 16%, mostrando a renovação do quadro de pessoal das instituições 

privadas com a associação da experiência de quem possui mais idade e, 

consequentemente, mais tempo de profissão bancária. O GRÁF. 3 apresenta o 

percentual de respondentes por idade. 

 

GRÁFICO 3 – Percentual (%) de respondentes por faixa etária 

 

        .Fonte: dados da pesquisa. 
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Em relação ao tempo de trabalho na organização, o GRÁF. 4 demonstra 

que 26,32% dos entrevistados têm menos de três anos de serviços prestados, 

23,68% possuem cinco a nove anos e 21,05% têm acima de 20 anos de atuação 

em instituição bancária privada. 

 Os resultados obtidos na análise por tempo de trabalho sugerem a hipótese 

de renovação gradativa do quadro de pessoal das agências bancárias privadas, 

preservando-se o percentual de servidores experientes (21,05%), em que se 

mesclam força jovem e expertise de mercado. Essa situação pode ser 

caracterizada pelo fato de os respondentes com até três anos de atuação 

representarem 63,64% dos que têm idade entre 21 e 25 anos. 

 

GRÁFICO 4 - Percentual (%) dos respondentes por tempo de trabalho na organização 

 

          Fonte: dados da pesquisa. 

 

O nível de escolaridade dos respondentes apresentado no GRÁF. 5 

concentra-se no curso superior completo, com percentual de 50%; os que 

possuem superior incompleto cursando ou não representam 26,32%. Os pós-

graduados são apenas 18,42%, sendo os gerentes comerciais e escriturários-

caixas os que mais cursaram pós-graduação, com 28,57% do total. 
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GRÁFICO 5 - Percentual (%) dos respondentes por escolaridade 

 

           Fonte: dados da pesquisa. 

 

A variável estado civil apresentada no GRÁF. 6 significa a que 55,26% são 

solteiros, 42,11% são casados e apenas 2,63% são divorciados ou separados. 

Isso pode explicar que a maioria é de solteiros porque cerca de 60% dos 

respondentes têm idade menor que 30 anos. 

 

GRÁFICO 6 - Percentual (%) dos respondentes por estado civil 

 

             Fonte: dados da pesquisa. 
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Após a análise dos dados demográficos, pôde-se constatar que maior 

número de pessoas está lotado no cargo de caixa e gerente comercial, com 

aproximadamente 60% dos respondentes, e que há predominância do sexo 

masculino (63%). O perfil do bancário é jovem entre 20 e 30 anos (61%), com 

menos de três anos (63%) de trabalho bancário, curso superior completo e são 

solteiros (55,26%). 

Na próxima seção são caracterizados e apresentados as análises dos 

dados a partir das 10 dimensões indicadoras da QVT, segundo Medeiros (2007).  

 

 

4.1 Análise das dimensões da qualidade de vida no trabalho 

 

A primeira dimensão analisada foi a execução do trabalho, sendo formada 

por sete indicadores e apresentada na TAB. 3: 

 

1ª. Dimensão: execução do trabalho 

 

TABELA 3 – Síntese da avaliação da dimensão execução do trabalho 

Questão Avaliação em % 

EXECUÇÃO DO TRABALHO 

 Positiva Negativa 

Realização das tarefas parecem simples e corriqueiras 26,3 73,7 

Bom desempenho na realização das tarefas 71,1 28,9 

Significância do trabalho 76,3 23,7 

Realização de tarefas completas 31,6 68,4 

Feedback do trabalho 81,6 18,4 

Trabalho não permite uso de iniciativa e discernimento 34,2 65,8 

Esgotamento com o trabalho 52,6 47,4 

Nível da forma de execução do trabalho 53,4 46,6 

    Fonte: dados da pesquisa. 

 

Na dimensão que trata das características objetivas do trabalho, a 

avaliação geral foi ligeiramente positiva, com 53,4% da percepção dos 

respondentes. A variável realização das tarefas completas foi o ponto crítico 

dessa dimensão, quando 68,4% a perceberam de maneira negativa, seguida pela 

variável esgotamento com o trabalho, que apesar de ter alcançado resultado 

positivo ficou muito próximo da condição negativa (52,6% de aprovação). 
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A análise da execução do trabalho, por cargos, é apresentada na TAB. 4: 

 

TABELA 4 – Síntese da avaliação por cargo da dimensão execução do trabalho 

EXECUÇÃO DO 

TRABALHO 
Esc. Gerência Gerência Supervisão 

Caixa Comercial Operacional Coordenação 

QUESTÃO Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 
Realização das tarefas 
parecem simples e 
corriqueiras 

 
 

25,0 

 
 

75,0 

 
 

22,2 

 
 

77,8 

 
 

33,3 

 
 

66,7 

 
 

25,0 

 
 

75,0 
Bom desempenho na 
realização das Tarefas 

 
68,8 

 
31,2 

 
100 

 
0 

 
50,0 

 
50,0 

 
50,0 

 
50,0 

Significância do trabalho 75,0 25,0 77,8 22,2 66.67 33,33 75,0 25,0 

Realização de tarefas 
completas 

 
18,75 

 
81,25 

 
33,33 

 
66,67 

 
50,0 

 
50,0 

 
50,0 

 
50,0 

Feedback do trabalho 87,5 12,5 88,89 11,11 75,0 25,0 70,0 30,0 

Trabalho não permite 
uso de iniciativa e 
discernimento 

 
 

25,0 

 
 

75,0 

 
 

22,22 

 
 

77,78 

 
 

33,33 

 
 

66.67 

 
 

50,0 

 
 

50,0 
Esgotamento com o 
trabalho 

 
50,0 

 
50,0 

 
44,44 

 
55,56 

 
67,0 

 
33,0 

 
60,0 

 
40,0 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A análise das dimensões por cargos tem os escriturários-caixas com a 

menor percepção positiva em relação à realização das tarefas completas, ou seja, 

81,25% veem esse indicador de maneira negativa. Já no esgotamento com o 

trabalho, a maior percepção negativa é por parte dos profissionais que atuam na 

gerência operacional, apresentando 67% de insatisfação. “É serviço demais, 

demais mesmo, chego em casa morto” (Resp. 5). Essa segunda dimensão 

analisada, autorrealização, conta com cinco indicadores TAB. 5): 

 

2ª. Dimensão: autorrealização 

 

TABELA 5 – Síntese de avaliação da dimensão autorrealização 

AUTORREALIZAÇÃO Avaliação em % 

Questão Positiva Negativa 

Realização profissional 68,42 31,58 

Realização pessoal 68,42 31,58 

Conhecimento para realização do trabalho 73,68 26,32 

Satisfação com o trabalho 65,79 34,21 

Oportunidade de desenvolvimento pessoal 71,05 28,95 

Nível de autorrealização dos bancários 69,5 30,5 

              Fonte: dados da pesquisa. 
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A dimensão autorrealização, que corresponde à satisfação com o trabalho 

e à realização pessoal e profissional, obteve fator positivo em todos os 

indicadores, alcançando 69,5% de aprovação pelos respondentes. A variável 

oportunidade de desenvolvimento pessoal obteve uma boa avaliação positiva 

entre os indicadores, com 71,5%. 

 

TABELA 6 – Síntese de avaliação por cargo da dimensão autorrealização 

AUTORREALIZAÇÃO 
 

  Gerência Gerência Supervisão 

Esc.-Caixa Comercial Operacional Coordenação 

QUESTÃO Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

Realização profissional 62,5 37,5 66,67 33,33 66,67 33,33 75,0 25,0 

Realização pessoal 68.75 31,25 55,56 44,44 83,3 16,7 75,0 25,0 
Conhecimento para 
realização trabalho 68,8 31,3 55,56 44,44 50,0 50,0 75,0 25,0 
Satisfação com o 
trabalho 56,25 43,75 55,56 44,44 67,0 33,0 100,0 0,0 
Oportunidade de desen-
volvimento pessoal 68,75 31,25 55,56 44,44 83,3 16,7 75,0 25,0 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A dimensão autorrealização, analisada por cargos na TAB. 6, enfatiza os 

profissionais da gerência operacional com expressivos 83,3% de respostas 

positivas para oportunidade de desenvolvimento pessoal e 100% dos 

representantes da supervisão/coordenação manifestando satisfação com o 

trabalho. O cargo de gerência comercial recebe o alerta nessa dimensão, apesar 

de todos os indicadores exibirem resultados positivos, quatro com o percentual de 

55,56%, sendo os mais próximos do negativo. 

A terceira dimensão corresponde à equidade no trabalho e salienta seis 

indicadores (TAB. 7): 
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3ª. Dimensão: equidade no trabalho 

 

TABELA 7 – Síntese de avaliação da dimensão equidade no trabalho 

EQUIDADE NO TRABALHO Avaliação em % 

Questão Positiva Negativa 

Contar com a ajuda do chefe quando tiver problema no trabalho 76,3 23,7 

Relacionamento com colegas de trabalho 94,7 5,3 

Responsabilidade pelo trabalho a ser executado 89,5 10,5 

Existência de veículos de informação 89,5 10,5 

Condições físicas do ambiente de trabalho 71,1 29,0 

Importância da implantação de um plano de cargos e salários 97,37 2,63 

Nível da equidade no trabalho 81,6 18,4 

Fonte: dados da tabela. 

 

A dimensão equidade no trabalho recebeu avaliação positiva em todos os 

seis indicadores com escore alto. O relacionamento entre colegas de trabalho 

teve a maior avaliação positiva, com 94,7%. Os bancários respondentes 

reconhecem que podem contar com a ajuda do chefe quando têm problemas no 

trabalho. Recebem informações sobre a organização e consideram importante a 

implantação do plano de cargos e salários. 

 

TABELA 8 – Síntese da avaliação por cargo da dimensão equidade no trabalho 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Entre os cargos, a gerência comercial apresentou o único indicador 

negativo da dimensão equidade no trabalho. Não poder contar com a ajuda do 

chefe quanto a problemas no trabalho foi citado por 55,6% dos respondentes.  

A relação com a organização é a quarta dimensão e traz seis indicadores 

para a análise da QVT: 

EQUIDADE NO 
TRABALHO 

    Gerência  Gerência Supervisão 

Esc.-Caixa Comercial Operacional Coordenação 

QUESTÃO Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 
Contar com a ajuda do 
chefe quando tiver 
problemas no trabalho 75,0 25,0 44,4 55,6 97,0 3,0 96,5 3,5 
Relacionamento com 
colegas de trabalho 100,0 0,0 88,9 11,1 100,0 0,0 75,0 25,0 
Responsabilidade pelo 
trabalho executado 81,3 18,8 88,9 11,1 100,0 0,0 100,0 0,0 
Existência de veículos 
de informação. 87,5 12,5 77,8 22,2 100,0 0,0 100,0 0,0 
Implantação de plano de 
cargos e salários   

97% consideram importante a implantação  
e/ou efetividade do processo. 
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4ª. Dimensão: relação com a organização 

 

TABELA 9 – Síntese de avaliação da dimensão relação com a organização 

RELAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO Avaliação em % 

Questão Positiva Negativa 

Identificação com a missão 84,2 15,8 

Importância do indivíduo para que a organização alcance seu objetivo 86,8 13,2 

Contribuição do trabalho para a comunidade 76,3 23,7 

Imagem externa 81,6 18,4 

Importância das antigas histórias de sucesso da organização 81,6 18,4 

Clareza dos objetivos e metas do trabalho 84,2 15,8 

Nível da relação com a organização 82,5 17,5 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Essa dimensão manifesta ótima relação do sujeito com as organizações. A 

identificação com a missão (84,2%), a sensação de contribuir para a comunidade 

(76,3%) e o entendimento de que o trabalho realizado contribui para o alcance 

dos objetivos da organização (81,6%) caracterizam forte ligação entre empregado 

e empregador. Todos os escores médios dessa dimensão foram positivos e acima 

de 75%. “Aqui a gente ganha pouco, mas se diverte” (Resp. 3). 

A análise feita pelos cargos revela os gerentes comerciais como os únicos 

a ter visão negativa entre os seis indicadores. A sensação de que seu trabalho 

não contribui com a comunidade é representada pelo escore médio de 55,6%. Os 

supervisores/coordenadores detêm os melhores escores médios dessa dimensão. 
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TABELA 10 – Síntese de avaliação por cargos da dimensão relação com a organização 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A dimensão organização do trabalho conta com seis indicadores: 

 

5ª. Dimensão: organização do trabalho 

 

TABELA 11 – Síntese de avaliação da dimensão organização do trabalho 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO Avaliação em % 

Questão Positiva Negativa 

Estrutura permite agilidade nas decisões 52,6 47,4 

Qualidade da supervisão recebida 71,1 29,0 

Atuação da associação de servidores 76,3 23,7 

Existência de comemorações internas 60,5 39,5 

Gestão da organização competente e democrática 76,3 23,7 

Existência de equipamentos adequados 65,8 34,2 

Nível de organização do trabalho 67,1 32,9 

 Fonte: dados da pesquisa. 

 

A agilidade nas decisões foi o indicador com mais baixo escore, no 

entanto, positivo, com 52,6% dos respondes caracterizando-o como ponto 

positivo. Todos os indicadores foram reconhecidos como positivos, dando 

destaque para a gestão competente e democrática das organizações e para a 

atuação do sindicato dos bancários com aprovação de 76,3%. 

 

 

RELAÇÃO COM A 
ORGANIZAÇÃO 

  Gerência Gerência Supervisão 
Esc.-Caixa Comercial Operacional Coordenação 

Questão Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 
Identificação com a 
missão 81,3 18,8 66,7 33,3 0,00 100,0 100,0 0,0 
Importância do 
indivíduo para que a 
organização alcance 
seu objetivo 75,0 25,0 88,9 11,1 100,0 0,0 100,0 0,0 
Contribuição do 
trabalho para a 
comunidade 81,3 18,8 44,4 55,6 100,0 0,0 75,0 0,0 

Imagem externa 68,8 31,3 77,8 22,2 100,0 0,0 100,0 0,0 
Importância das 
antigas histórias de 
sucesso da 
organização 87,5 12,5 77,8 22,2 83,3 16,7 100,0 0,0 
Clareza dos objetivos 
e metas do trabalho 87,5 12,5 66,7 33,3 83,3 16,7 100 0,0 
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TABELA 12 – Síntese de avaliação por cargo da dimensão organização do trabalho 

ORGANIZAÇÃO DO 
TRABALHO     Gerência  Gerência Supervisão 

 Esc.-caixa Comercial Operacional Coordenação 

QUESTÃO Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa

Estrutura permite 
agilidade nas decisões 43,8 56,3 44,4 55,6 66,7 33,3 75,0 25,0 
Qualidade da 
supervisão recebida 75,0 25,0 44,4 55,6 83,3 16,7 75,0 25,0 
Atuação do sindicato 
dos bancários 75,0 25,0 55,6 44,4 83,3 16,7 100,0 0,0 
Existência de comemo-
rações internas 56,3 43,8 44,4 55,6 100,0 0,0 75,0 25,0 
Gestão da organização 
competente e 
democrática 81,3 18,8 55,6 44,4 66,7 33,3 100,0 0,0 
Existência de equipa-
mentos adequados 56,25 43,8 44,44 55,6 100 0,0 75 25,0 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Entre os cargos, os escriturários-caixas e os gerentes comerciais 

reconhecem que a estrutura da organização não permite agilidade nas decisões. 

Para a gerência comercial comparada a outros cargos a organização do trabalho 

apresenta-se como ponto crítico. Entre os seis indicadores, quatro possuem 

escore médio abaixo dos 50%, caracterizando como negativa a percepção. 

“Temos que emprestar para o cliente,  demora a liberar a autorização e o sujeito 

ajeita em outro banco” (Resp. 01). Qualidade da supervisão recebida, falta de 

comemorações internas e a não existência de equipamentos adequados 

completam o quadro de insatisfação do cargo mencionado.  

A sexta dimensão é a adequação à remuneração e é composta de apenas 

três indicadores, que questionam a adequação do salário ao cargo, ao 

desempenho do sujeito e a outras organizações. A TAB. 13 disponibiliza a 

dimensão avaliada como negativa: 55,3% dos respondentes consideram que a 

remuneração recebida não está adequada. A variável salário adequado em 

relação a outros cargos recebeu a maior rejeição, com 60,5%, no entanto, o 

salário foi avaliado como adequado a outras organizações. “Vem uns clientes aqui 

atualizar renda, só tem curso técnico, não têm pressão no trabalho e ganha mais 

que a gente” (Resp. 02) 
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6ª. Dimensão: adequação da remuneração 

 

TABELA 13 – Síntese de avaliação da dimensão adequação da remuneração 

ADEQUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO Avaliação em % 

Questão Positiva Negativa 

Salário adequado em relação a outros cargos 39,5 60,5 
Salário adequado em relação a outras organizações 52,6 47,4 
Salário adequado ao desempenho do sujeito. 42,1 57,9 

Nível de adequação da remuneração 44,7 55,3 

      Fonte: dados da pesquisa. 

 

A adequação da remuneração avaliada por cargos indica a insatisfação dos 

gerentes comerciais. Em todos os indicadores foi atribuída avaliação negativa 

acima de 75%. Já os gerentes operacionais reconhecem apenas que o salário 

está adequado ao de outras organizações. 

 

TABELA 14 – Síntese de avaliação por cargo da dimensão adequação da remuneração 

ADEQUAÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO     Gerência  Gerência Supervisão 

 Esc.-Caixa Comercial Operacional Coordenação 

Questão 
 
Positiva  Negativa  Positiva 

 
Negativa  Positiva 

 
Negativa Positiva Negativa 

Salário adequado em 
relação a outros 
cargos 50,0 50,0 22,2 77,8 33,3 66,7 50,0 50,0 
Salário adequado em 
relação a outras 
organizações 56,3 43,8 22,2 77,8 66,7 33,3 50,0 50,0 
Salário adequado ao 
desempenho do 
sujeito 50,0 50,0 22,2 77,8 33,3 66,7 50,0 50,0 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A sétima dimensão trata da relação chefe-subordinado, contando com 

cinco indicadores apresentados na TAB. 15. 
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7ª. Dimensão: relação chefe-subordinado 

 

TABELA 15 – Síntese de avaliação da dimensão relação chefe-subordinado 

RELAÇÃO CHEFE-SUBORDINADO Avaliação em % 

Questão Positiva Negativa 

Feedback externo 81,6 18,4 

Reconhecimento 60,5 39,5 

Respeito por parte dos superiores 71,1 29,0 

Autonomia para decidir como fazer o trabalho 47,4 52,6 

Tratamento igualitário 65,8 34,2 

Nível da relação chefe-subordinado 65,3 34,7 

Fonte: dados da pesquisa.  

 

A relação entre chefes e subordinados é considera boa, com 

aproximadamente 65% de aprovação. Os bancários sentem que são respeitados 

pelos superiores, são tratados de maneira igual e recebem feedback externo por 

parte dos clientes. No entanto, não possuem autonomia para decidirem como 

fazer o trabalho, sendo este o único indicador a receber posicionamento negativo. 

“Meu chefe me ajuda bastante, sempre que preciso, também se der errado a 

responsabilidade também é dele” (Resp. 04). 

Comparando a dimensão entre os cargos, percebe-se que não há 

distorção da percepção entre o resultado geral positivo apresentado nessa 

dimensão. Apenas os gerentes comerciais acreditam veemente que o tratamento 

não é igualitário. Os escriturários-caixas e os supervisores/coordenadores 

dividem-se quando o assunto é reconhecimento: 50% atribuem positivo a esse 

indicador. A TAB. 16 registra os resultados. 

 

TABELA 16 – Síntese de avaliação por cargo da dimensão relação chefe-subordinado 

RELAÇÃO CHEFE-
SUBORDINADO 

 Gerência  Gerência Supervisão 
Esc.-Caixa Comercial Operacional Coordenação 

QUESTÃO Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 

Feedback externo 81,3 18,8 77,8 22,2 100,0 0,0 75,0 25,0 
Reconhecimento 50,0 50,0 55,6 44,4 83,3 16,7 50,0 50,0 
Respeito por parte dos 
superiores 75,0 25,0 55,6 44,4 83,3 16,7 75,0 50,0 
Autonomia para decidir 
como fazer o trabalho 31,3 68,8 44,4 55,6 66,7 33,3 75,0 25,0 
Tratamento igualitário 62,5 37,5 33,3 66,7 100,0 0,0 75,0 25,0 

Fonte: dados da pesquisa. 
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O Resp. 7 relata: “Aqui quando você faz bem ou deixa de fazer, seu nome 

aparece lá na regional”. 

 

A oitava dimensão, efetividade da comunicação e da aprendizagem, traz 

quatro indicadores: informação, incentivo, progresso e conhecimento. 

 

8ª. Dimensão: efetividade da comunicação e da aprendizagem 

 

TABELA 17 – Síntese da avaliação da dimensão efetividade da comunicação e da 
aprendizagem 

EFETIVIDADE DA COMUNICAÇÃO E DA APRENDIZAGEM Avaliação em % 

Questão Positiva Negativa 

Conhecimento dos programas e projetos desenvolvidos pela 
organização 71,1 29,0 
Informação quanto a mudanças e eventos 89,5 10,5 
Incentivo à qualificação 73,7 26,3 
Progresso profissional 71,1 29,0 

Nível da efetividade da comunicação e da aprendizagem 76,3 23,7 

  Fonte: dados da pesquisa. 

 

A oitava dimensão com escore médio de 76,3% foi considerada positiva. 

Os respondentes afirmam conhecer os programas e projetos da organização. 

Também recebem incentivo à qualificação e lhes é permitido o progresso 

profissional. Todos os indicadores foram positivos, caracterizando a satisfação 

com efetiva comunicação e aprendizagem. “A gente sempre tem treinamento, tem 

curso na intranet ou reunião na regional” (Resp. 06). 

Entre os cargos das organizações, a gerência comercial, apesar de 

apresentar todos indicadores positivos, detém os escores mais próximos do ponto 

negativo. O incentivo à qualificação e ao progresso profissional e o conhecimento 

dos programas e projetos da organização receberam avaliação de 44,4% - 

desfavorável.  
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TABELA 18 – Síntese da avaliação da dimensão efetividade da comunicação e da 
aprendizagem 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A relação entre trabalho e vida pessoal constitui a penúltima dimensão a ser 

analisada entre os indicadores de QVT. A TAB. 19 traz os quatro indicadores 

estudados. 

 

9ª. Dimensão: relação trabalho e vida pessoal 

 

TABELA 19 – Síntese de avaliação da dimensão relação entre trabalho e vida pessoal 

RELAÇÃO TRABALHO E VIDA PESSOAL Avaliação em % 

Questão Positiva Negativa 

Habilidade em enfrentar mudanças no trabalho 68,4 31,6 

As agências organizações são as melhores para se trabalhar 76,3 23,7 

Segurança quanto ao futuro na organização. 42,1 57,9 

Equilíbrio entre vida pessoal e trabalho 55,3 44,7 

Nível de relação entre trabalho e vida pessoal 60,5 39,5 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os respondentes não manifestaram ter dificuldades para enfrentar 

mudanças no ambiente de trabalho. Reconhecem as instituições onde trabalham 

como a melhor para se trabalhar, porém não possuem segurança quanto ao 

futuro na organização. O medo de perder o emprego é recorrente, podendo afetar 

o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, este último indicador tendendo ao 

lado positivo com pequena margem de diferença. “Todo dia o banco muda alguma 

coisa, mas as metas não param e a gente tem que aprender rápido” (Resp. 3). 

Entre os cargos, a gerência comercial não apresenta habilidade para 

enfrentar mudanças no trabalho, tendo obtido o mais alto índice de insegurança 

quanto ao futuro na organização e a pior relação entre vida pessoal e trabalho. Os 

EFETIVIDADE DA 
COMUNICAÇÃO E 

DA APRENDIZAGEM 

    Gerência  Gerência Supervisão 

Esc.-Caixa Comercial Operacional Coordenação 
QUESTÃO Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 
Conhecimento dos 
programas e projetos 
desenvolvidos pela 
organização 62,5 37,5 55,6 44,4 83,3 16,7 100,0 0,0 
Informação quanto a 
mudanças e eventos 87,5 12,5 77,8 22,2 100,0 0,0 100,0 50,0 
Incentivo a 
qualificação 68,8 31,3 55,6 44,4 100,0 0,0 75,0 25,0 
Progresso profissional 75,0 25,0 55,6 44,4 83,3 16,7 50,0 50,0 



 

 

74

escriturários-caixas apuraram o segundo mais alto índice em se tratando do futuro 

na organização. 

 

TABELA 20 – Síntese de avaliação por cargos da dimensão relação entre trabalho e vida 
pessoal 

RELAÇÃO 
TRABALHO E 

VIDA PESSOAL 

    Gerência  Gerência Supervisão 

Esc.-Caixa Comercial Operacional Coordenação 
QUESTÃO Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 
Habilidade em 
enfrentar mudanças 
no trabalho 75,0 25,0 44,4 55,6 83,3 16,7 75,0 25,0 
As agências bancá-
rias são as melhores 
organizações para se 
trabalhar 87,5 12,5 55,6 44,4 66,7 33,3 100,0 50,0 
Segurança quanto 
ao futuro na 
organização 43,8 56,3 33,3 66,7 50,0 50,0 50,0 50,0 
Equilíbrio entre vida 
pessoal e trabalho 62,5 37,5 33,3 66,7 50,0 50,0 100,0 0,0 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A dimensão 10, a última analisada, é a efetividade dos processos de 

trabalho, com dois indicadores. Ela trata da maneira como os respondentes 

conduzem o trabalho na organização e como isso contribui para o alcance das 

metas, envolvendo todos os setores de atuação e a coerência e eficácia das 

atividades desenvolvidas.  

 

10ª. Dimensão: efetividade dos processos de trabalho 

 

TABELA 21 – Síntese de avaliação da dimensão efetividade dos processos de trabalho 

EFETIVIDADE DOS PROCESSOS DE TRABALHO   Avaliação em % 

Questão Positiva Negativa 

Atuação integrada dos setores. 63,2 36,9 
Coerência e eficácia dos processos de trabalho. 65,8 34,2 

Nível de efetividade dos processos de trabalho 64,5 35,5 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Por fim, a efetividade dos processos apresentou resultado positivo. Os 

respondentes consideraram que os setores da organização atuam em conjunto 

para alcançarem os objetivos. As atitudes das agências bancárias são coerentes 

e os processos eficazes.  
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Entre os cargos, só os gerentes comerciais discordam da atuação integrada 

dos setores. Para 55,6% dos respondentes desse cargo não há sinergia nas 

atividades. Mesmo assim eles acreditam que há coerência e eficácia nos 

processos de trabalho. “Aqui as metas são pra alguns e a recompensa pra 

muitos” (Resp. 5). 

 

TABELA 23 – Síntese de avaliação por cargo da dimensão efetividade dos processos de 
trabalho 

EFETIVIDADE 
DOS PROCESSOS 

DE TRABALHO 

    Gerência  Gerência Supervisão 

Esc.-Caixa Comercial Operacional Coordenação 
QUESTÃO Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa Positiva Negativa 
Atuação integrada 
dos setores. 50,0 50,0 44,4 55,6 83,3 16,7 100,0 0,0 
Coerência e 
eficácia dos 
processos de 
trabalho 50,0 50,0 55,6 44,4 83,3 16,7 100,0 0,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Ao apresentar as análises das 10 dimensões, pode-se inferir que a relação 

com a organização foi a que recebeu a avaliação mais positiva (82,5%). Nesse 

indicador, a missão empresarial deve ser compreendida pelos colaboradores, os 

objetivos e metas devem estar claros e o sentimento de responsabilidade 

presente para alcançar os objetivos. A equidade no trabalho representa as 

condições de trabalho, informações sobre a organização e o relacionamento com 

os colegas de trabalho e recebeu a segunda melhor média positiva, alcançando 

81,06% de aprovação entre os respondentes. 

Já com peso negativo apresentado entre as dimensões está de forma 

incomparável a adequação da remuneração, com 55,3% dos respondentes 

insatisfeitos com as políticas de salário em relação à variação de cargos, 

comparações entre outras organizações e recompensa pelo desempenho do 

indivíduo. A segunda dimensão, execução do trabalho, com a pior avaliação, 

porém alcançando o escore positivo, está representada com 53,4% de aprovação. 

Trata-se do feedback, da autonomia para realizar as tarefas e a realização das 

tarefas completas. O GRÁF. 7 apresenta a comparação entre as 10 dimensões 

das QVT estudada. 
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GRÁFICO 7 - Dez dimensões da qualidade de vida no trabalho 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 
 

Por fim, nove das 10 dimensões estudadas apresentaram resultados 

positivos, mas entre os indicadores de cada dimensão existem variáveis bem 

abaixo da média. Os indicadores autonomia para realizar tarefas, segurança 

quanto ao futuro na organização, realização de tarefas completas, salário 

adequado ao desempenho e ao cargo e equilíbrio entre vida pessoal e trabalho 

destoam da média entre as variáveis, alcançando percepção negativa pelos 

respondentes. 
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5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este capítulo tem o objetivo de sintetizar os avanços deste estudo e 

apresentar conclusões, limitações e recomendações para pesquisas futuras. 

As limitações desta pesquisa compreendem primeiramente a quantidade 

reduzida de agências bancárias privadas na cidade de Curvelo-MG. Por se tratar 

de uma cidade do interior com menos de 100.000 habitantes, o número de 

bancários é menor e a exposição dos resultados, mesmo que de maneira geral, é 

maior. 

 O fato de que o questionário foi aplicado dentro das agências pode 

também ter inibido a franqueza ao responder a pesquisa, tendo em vista que a 

insegurança quanto ao futuro na organização foi fator de grande relevância entre 

os indicadores das dimensões. 

Com base nos objetivos geral e específicos, fez-se a análise das 10 

dimensões da QVT, conforme o modelo teórico de Medeiros (2007). O 

instrumento de pesquisa que também alicerçou as entrevistas possui as suas 10 

dimensões divididas em 52 indicadores, que representam uma síntese das 

contribuições dos principais autores clássicos e brasileiros.  

Pode-se concluir que o objetivo geral de verificar os níveis de qualidade de 

vida no trabalho percebidos pelos bancários de instituições privadas da cidade de 

Curvelo-MG foi alcançado a partir do marco teórico e metodologia escolhida. 

O objetivo específico deste trabalho contempla identificar e analisar as 

variáveis determinantes da QVT percebida pelos bancários, comparar a 

percepção por diferentes cargos e determinar, conforme Medeiros (2007), os 

pontos críticos que devem ser priorizados. E também foi alcançado. 

Já na primeira dimensão, a execução do trabalho, o índice foi positivo, 

puxado pelo alto valor agregado ao indicador feedback, que passou dos 80%, 

acompanhado pelo bom desempenho das tarefas somando mais que 70%. Vale 

ressaltar que os pontos críticos dessa dimensão estão na realização das tarefas 

completas (68,4%) e no esgotamento com o trabalho (52,6%). 

 O esgotamento com o trabalho, conforme percepção do pesquisador, 

decorre do intenso ritmo de trabalho, galgado por metas ousadas e do volume de 
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feedback, tanto positivo quanto negativo, interno e externo, entregue aos 

bancários. Quanto à variável realização das tarefas completas, que recebeu 

elevado índice negativo, Codo e Sampaio (1992) afirmam que o trabalho do 

bancário não constrói um produto final tangível, caracterizando, assim, um 

“trabalho vazio”. 

Os ocupantes do cargo gerência operacional são os que mais 

manifestaram esgotamento com o trabalho. Atribui-se ao gerente operacional a 

responsabilidade pelo atendimento das agências, ambiente físico e segurança 

nas operações de crédito que passam pela sua verificação para estarem de 

acordo com as normas da organização. Os escriturários-caixas têm a pior 

percepção quanto à realização de tarefas completas, com 81,25%. Suas 

atividades são repetitivas; pagar, receber, devolver troco são suas principais 

funções, não tendo algo tangível entregue ao cliente, à sociedade e aos bancos. 

A dimensão autorrealização expressou alto escore, tendo como ponto forte 

da percepção da QVT a oportunidade de desenvolvimento pessoal, com 71,05%. 

Entre os cargos, os gerentes operacionais são os que mais enxergam a 

oportunidade de desenvolvimento pessoal, com 83,3% do escore. 

Como 47,37% dos entrevistados possuem menos de seis anos de trabalho 

nas organizações e desse percentual 26,32% têm menos de três anos, acredita-

se que isso gera muita expectativa quanto a novas oportunidades, devido ao fluxo 

de pessoas contratadas.  

Os bancários respondentes possuem ótima percepção sobre a equidade 

no trabalho. O relacionamento com os colegas de trabalho e a existência de 

veículos de informação são determinantes bem-avaliados, porém contar com a 

ajuda do chefe quando há problemas não foi considerado positivo para os 

gerentes comerciais. Essa ajuda não é cedida, muitas vezes pelo foco exclusivo 

em cumprir meta.  

É possível perceber o comprometimento, a identificação com a missão e 

boa imagem externa transmitida, definindo, assim, ótima relação dos 

respondentes com a organização. Os gerentes comerciais, porém, não creditam 

contribuição do seu trabalho para a comunidade. O fato de não haver projetos 

sociais, relação com clientes de parceria, mas somente troca, traz o sentimento 

de distância entre gerentes e clientes.  
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A organização do trabalho também foi considerada positiva, mas chama a 

atenção para a percepção dos gerentes comerciais, que estão insatisfeitos com a 

agilidade nas decisões, com a qualidade da supervisão recebida, com a falta de 

equipamento adequado e com poucas comemorações internas. A cobrança e a 

pressão depositada aos captadores de recursos das agências geraram grande 

insatisfação com a contrapartida oferecida. Rapidez para atender o cliente, falta 

de orientação dos seus supervisores e não celebração das conquistas são 

determinantes dessa situação.  

A adequação da remuneração foi a dimensão de mais insatisfação dos 

respondentes, com escore de 55,3%, sendo a avaliação negativa. Entre os 

cargos, a maior insatisfação está entre os gerentes comerciais, que julgaram seus 

salários injustos quando comparados a outros cargos, outras organizações e 

desempenho pessoal. A insatisfação deve-se à grande responsabilidade de 

captar recurso para a organização. Para se alcançar melhor avaliação dessa 

variável, a remuneração deverá seguir o princípio de justiça, igualdade e 

distribuição fundamentado nos estudos de Thériault (1980). 

A relação chefe-subordinado foi considerada positiva, o tratamento 

igualitário e o feedback externo contribuíram para essa percepção, mas a 

autonomia para decidir como fazer o trabalho recebeu as críticas dessa 

dimensão. Os escriturários-caixas expressaram 68,8% de insatisfação diante 

dessa variável. Já os gerentes comerciais não acreditam no tratamento igualitário 

nas agências, representados por 66,7%. Como a atividade de caixa não possui 

variabilidade, chegando próximo de ser “automatizada” e ser o primeiro cargo em 

uma linha hierárquica, isso gera desconforto. 

A efetividade da comunicação foi considerada positiva. Os bancários 

respondentes reconhecem o incentivo à qualificação, oportunidade de progresso 

profissional e creditam a organização com a melhor para se trabalhar. Porém, a 

segurança quanto ao futuro foi uma variável negativa da percepção da QVT:  

57,9% dos entrevistados temem perder o emprego. Entre os cargos, os gerentes 

comerciais (66,7%) são os que mais sofrem e também os únicos que afirmaram 

não conseguir equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. 

Por fim, concluiu-se que, de acordo com as dimensões da QVT elaboradas 

por Medeiros (2007), as instituições bancárias privadas atuantes em Curvelo-MG. 

apresentam indicadores que caracterizam boa qualidade de vida no trabalho dos 
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bancários. Entre as 10 dimensões, apenas a adequação da remuneração obteve 

resultado negativo. A dimensão execução do trabalho obteve resultado positivo, 

mas ficando muito próximo da linha que separa o positivo do negativo.  

Apesar de boa percepção da QVT, existem pontos críticos que precisam 

ser trabalhados. E há também necessidade de atenção especial ao cargo 

gerência comercial, pois sua avaliação foi a pior entre todas as comparações. São 

14 os indicadores que caracterizam os pontos críticos para a percepção da QVT 

dos bancários. O QUADRO 8 apresenta a correlação entre pontos críticos a 

serem trabalhados e o cargo com a mais baixa percepção de qualidade de vida.  

 

QUADRO 8 - Pontos críticos atribuídos à percepção da QVT dos bancários 

INDICADORES 
CARGOS C/ MENOR 

PERCEPÇÃO  

1. Realização de tarefas completas Esc.-Caixa 

2. Esgotamento com o trabalho Gerente Operacional 

3. Não há ajuda dos chefes p/ solucionar problemas Gerente Comercial 

4. Contribuição do trabalho com a comunidade Gerente Comercial 

5. Agilidade nas decisões  Gerente Comercial 

6. Qualidade da supervisão Gerente Comercial 

7. Comemorações internas Gerente Comercial 

8. Equipamentos adequados Gerente Comercial 

9. Salário adequado a outras organizações Gerente Comercial 

10. Salário adequado ao desempenho Gerente Comercial 

11. Salário adequado a outros cargos Gerente Comercial 

12. Autonomia para decidir como fazer o trabalho Percepção de todos os cargos 

13. Segurança quanto ao futuro na organização Gerente Comercial 

14. Equilíbrio entre vida pessoal e trabalho Gerente Comercial 

 Fonte: dados da pesquisa. 

 

O cargo de gerente comercial foi recorrente entra os 14 indicadores, 

porém existe uma variabilidade de cargos em cada ponto a ser trabalhado. Aqui 

se consideraram apenas os com menores escores para cada variável.  

Espera-se que este estudo contribua para a academia como motivador ao 

aprofundamento dos estudos da QVT dos bancários e de outras profissões ainda 

pouco contempladas. Também que esta investigação possa despertar a atenção 

de todos que são responsáveis pela melhoria da QVT, sejam eles bancos, 
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bancários, sindicatos, associações ou sociedade, e que os pontos críticos aqui 

mencionados possam ser solucionados e constantemente aprimorados. 

Tendo como continuidade deste estudo, sugere-se a reformulação da 

gestão dos bancários e, em especial, dos gerentes comerciais, pois os 

indicadores estão claros para o direcionamento dessa mudança. 

Para novas pesquisas, sugiro uma investigação comparativa da QVT de 

bancários atuantes em grandes centros, comparação entre bancos tradicionais, 

familiares e internacionais e o aprofundamento do estudo da autonomia e seus 

impactos no ambiente de trabalho. Também a extensão da pesquisa a cargos 

responsáveis pela gestão das agências como, por exemplo, gerentes regionais e 

seus staffs. Os estudos da meritocracia nas agências bancárias e do impacto na 

percepção da QVT quanto às ações e estratégias para alcançar as metas 

comerciais também poderão contribuir para melhoria da qualidade de vida dos 

bancários.  
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ANEXO 

 

QUADRO 1 - Finanças públicas, 2009 

Receitas orçamentárias realizadas – correntes 68.533.000,66 Reais 

Despesas orçamentárias empenhadas – correntes 56.665.699,53 Reais 

Valor do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) 19.089.838,53 Reais 

   Fonte: Brasil (2009).  

 

QUADRO 2 – Instituições financeiras, 2010, Curvelo-MG. 

Número de agências 6 Agências 
Operações de crédito 221.561.397 Reais 
Depósitos à vista – governo 738.687 Reais 
Depósitos à vista – privado 33.248.178 Reais 
Poupança 117.473.891 Reais 
Depósitos a prazo 20.473.932 Reais 
Obrigações por recebimento 66.019 Reais 

     Fonte: Banco Central do Brasil, Registros Administrativos (2010). 

 

 Fusões / Incorporações / Aquisições  

 Comprou Comprado Data 

1 Itaú Banco Francês e Brasileiro (BFB) Julho de 1995 

2 Nacional de Paris – BNP Comercial de S.Paulo Agosto de 1995 

3 Itamarati Crefisul Setembro de 1995 

4 Comercial de France Montreal Setembro de 1995 

5 Unibanco Nacional Novembro de 1995 

6 Pontual Continental Janeiro de 1996 

7 United Antonio de Queiroz Abril de 1996 

8 Mitsubishi Tokyo Abril de 1996 

9 Dibens Battistella Abril de 1996 

10 Excel Econômico Maio de 1996 

11 Bandeirantes Banorte Maio de 1996 

12 Rural Mercantil Maio de 1996 

13 Deutsche Sudamerikanische Bank Banco Grande Rio Junho de 1996 

14 Pontual Martinelli Junho de 1996 

15 BCN Itamarati Julho de 1996 

16 Cindam Fonte Julho de 1996 

17 Lavra Segmento Novembro de 1996 

18 Caoa Schahin Cury Novembro de 1996 

19 Galícia BCN Barclays Dezembro de 1996 

20 Société Générale Sogeral Janeiro de 1997 

21 Lloyds Bank Multiplic Fevereiro de 1997 

22 Santander Geral do Comércio Março de 1997 
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23 Arabian Bank ABC Roma Março de 1997 

24 HSBC Bamerindus Março de 1997 

25 Morgan Greenfeld Irmãos Guimarães Abril de 1997 

26 Itaú Banerj Julho de 1997 

27 Bco.Geral do Comércio (Santander) Noroeste Agosto de 1997 

28 BCN Credireal Agosto de 1997 

29 Interatlântico (Bco. Espírito Santo) Boavista Setembro de 1997 

30 American Express Bank SRL (associação) Setembro de 1997 

31 AIG Consumer Finance Group Fenícia Setembro de 1997 

32 Bradesco BCN Outubro de 1997 

33 Swiss Bank Corporation Ômega Novembro de 1997 

34 Nations Bank Corporation Liberal Novembro de 1997 

35 Pactual Sistema Dezembro de 1997 

36 Bozano Simonsen Meridional Dezembro de 1997 

37 Wachovia Corp. Finance Português do Atlântico Dezembro de 1997 

38 Caixa Geral de Depósitos Bandeirantes Janeiro de 1998 

39 Flemings Graphus Fevereiro de 1998 

40 General Eletric Capital Corporation Mappin S/A Fevereiro de 1998 

41 Unibanco Dibens Março de 1998 

42 Mellon Bank Brascan Março de 1998 

43 Bilbao Vizcaya Excel Econômico Maio de 1998 

44 Crédit Suisse First Boston Garantia Junho de 1998 

45 Sudameris América do Sul Junho de 1998 

46 ABN-Amro Bank Real Julho de 1998 

47 Itaú Bemge Setembro de 1998 

48 Bradesco (BCN) Pontual Novembro de 1998 

49 ABN-Amro Bank Bandepe Novembro de 1998 

50 Internacional do Funchal (Banif ) Primus Maio de 1999 

51 Bradesco Baneb (Bco. Est. da Bahia) Junho de 1999 

52 BBA Icatu (associação) Agosto de 1999 

53 Bank of New York Credibanco Outubro de 1999 

54 Santander Bozano Simonsen / Meridional Janeiro de 2000 

55 Unibanco Credibanco Fevereiro de 2000 

56 Unibanco Bandeirantes Julho de 2000 

57 Bradesco Boavista Julho de 2000 

58 Itaú Banestado Outubro de 2000 

59 Santander Banespa Novembro de 2000 

60 Bank of América (*) Liberal Julho de 2001 

61 Barclays e Gallicia Gallicia (50%) (parte do Gallicia) Agosto de 2001 

62 ABN-Amro Bank Paraiban Novembro de 2001 

63 Itaú BEG - Bco. Estado de Goias Dezembro de 2001 

64 Bradesco Mercantil de São Paulo - Finasa Janeiro de 2002 

65 Bradesco Banco do Estado do Amazonas Janeiro de 2002 

66 Bradesco Banco Cidade Fevereiro de 2002 

67 Uinbanco Investcred Abril de 2002 
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68 Unibanco Banco Fininvest Abril de 2002 

69 Itaú Banco BBA Novembro de 2002 

70 Itaú Fiat Dezembro de 2002 

71 Bradesco Banco Bilbao Vizcaya Janeiro de 2003 

72 Trapézio S/A (Bco Rural) Banco Sul América Maio de 2003 

73 Rural Rural Mais (Antigo Banco Sulamérica) Maio de 2003 

74 ABN-Amro Real Sudameris Agosto de 2003 

75 HSBC Lloyds TSB Outubro de 2003 

76 Societé Generale Banco Pecúnia Outubro de 2003 

77 Bank of America  Fleet Boston  Novembro de 2003 

78 Bradesco Banco Zogbi Novembro de 2003 

79 Bradesco Banco do Estado do Maranhão (BEM) Fevereiro de 2004 

80 Itaú Banco AGF Fevereiro de 2004 

81 Unibanco BNL/AS Junho de 2004 

82 Bradesco BEC Janeiro de 2006 

83 Itaú  Bank Boston Maio de 2006 

84 Bradesco Alvorada   

85 Itaú Citicard   

86 Bradesco Banco American Express Junho de 2006 

87 UBS Pactual Setembro de 2006 

88 American Express S.A 
1
 Banco Bankpar S. A Outubro de 2006 

89 Bradesco Banco BMC Agosto de 2007 

90 Société Générale Banco Cacique Novembro de 2007 

91 Santander ABN Amro Real Julho de 2008 

92 BNP Paribas Banco BGN Julho de 2008 

93 Banco do Brasil Banco do Estado de Sta. Catarina (BESC) Janeiro de 2009 

94 Itaú Unibanco Fevereiro de 2009 

95 Banco do Brasil Banco Nossa Caixa Março de 2009 

Fonte: Bacen – Atualizado: julho de 2009.  
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PESQUISA SOBRE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

Esta é uma pesquisa que visa conhecer a percepção da Qualidade de Vida no 

Trabalho dos Bancários atuantes em instituições privadas da Cidade de 

Curvelo/MG. As questões são exclusivamente referentes ao seu trabalho. As 

respostas são individuais e serão mantidas em absoluto sigilo. Por favor, 

responda o questionário com franqueza, você não irá gastar mais que 20 minutos. 

Não é necessário colocar seu nome, apenas preencha com um X no local 

Indicado. 

Desde já agradecemos sua participação. 

 

1.01 – Gênero:  Feminino     Masculino 

 

1.02 - Faixa etária 

 Até 20 anos    De 21 a 25anos    De 26 a 30 anos   De 31 a 40 anos 

 De 41 a 45 anos   De 45 a 50 anos   Acima de 50 anos 

 
1.03 - Escolaridade 

 1º grau completo   2º grau completo   Superior incompleto   

 Superior Completo   Pós-graduado   Mestrado   Doutorado 

 
 

1.04 - Tempo que trabalha na organização 

 Até 11 meses     De 11 meses a 2 anos e 11 meses 

 De 3 anos a 4 anos e 11 meses     De 5 anos a 9 anos e 11 meses 

 De 10 anos a 14 anos e 11 meses     De 15 anos a 20 anos e 11 meses 

 Acima de 20 anos. 

 

1.05 - Cargo que ocupa na organização 

 Gerência Comercial  Gerencia Operacional  Supervisão/coordenação 

 Analista  Esc. Caixa  Tesoureiro    Outro Especificar:_________________ 

 

1.08 - Estado Civil 

 Solteiro  Casado  Divorciado  Outro:_______________________ 
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As respostas abaixo devem ser realizadas 
considerando a variação: 

 1 (discordo totalmente) a 6 (concordo totalmente). 

Como você avalia a 
situação hoje? 

1 2 3 4 5 6 

1 
A organização permite meu progresso profissional. 

            

2 
A organização transmite para a sociedade a imagem de 
uma instituição que oferece serviço de qualidade.             

3 Meu trabalho é fonte de prazer e realização pessoal.             

4 

A estrutura administrativa da organização permite agilidade 
nas decisões.              

5 

Conheço e me identifico com a missão e os valores da 
organização.             

6 

Existem, na organização, momentos especiais de 
comemorações e atividades sociais e esportivas.             

7 

Existe qualidade na supervisão que eu recebo em meu 
trabalho.             

8 

Eu me mantenho informado sobre as mudanças, normas e 
eventos que acontecem na organização.             

9 A Diretoria da organização é competente e democrática.              

10 Sinto-me realizado profissionalmente.             

11 
Estou satisfeito com a atuação da associação dos 
funcionários da organização.             

12 

Quando faço bem meu trabalho, recebo elogios; quando 
faço mal, recebo criticas de meus chefes e clientes.             

13 

Eu me sinto mal e infeliz quando descubro que tive um 
desempenho ineficaz em meu trabalho.             

14 

Considero importante as antigas histórias de sucesso da 
organização.             

15 

Tenho um bom relacionamento com meus colegas de 
trabalho.             

16 

Eu participo de movimentos que reivindicam melhorias para 
a organização.             

17 Participo das decisões tomadas na minha área de trabalho.             

18 Sou respeitado e bem tratado pelos meus superiores.             

19 

Minha atuação e dedicação ao trabalho são reconhecidas 
pela organização.             

20 

Na organização todos os servidores são tratados de forma 
igualitária, imparcial e justa sem favoritismo.             

21 

São minha responsabilidade o resultado, o bom 
desempenho e qualidade do trabalho que executo.             

22 

Posso contar com a ajuda de meu chefe quando tenho 
problemas em meu trabalho.             

23 

Existem locais de informação como mural, jornal ou 
boletins, que são disponibilizados pela organização.             

24 

As condições de segurança e saúde para execução das 
minhas atividades são adequadas.             
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25 

Existem materiais e equipamentos adequados, em número 
suficiente e em boas condições para a realização do meu 
trabalho.             

26 

Existe na organização incentivo para qualificações, 
capacitações e treinamentos. 

            

As respostas abaixo devem ser realizadas 
considerando a variação: 

 1 (discordo totalmente) a 6 (concordo totalmente). 

Como você avalia a 
situação hoje? 

1 2 3 4 5 6 

27 

O trabalho na organização permite o meu desenvolvimento 
pessoal.             

28 

Sinto-me esgotado com o trabalho que realizo na 
organização.             

29 
Sinto-me orgulhoso em fazer parte da organização. 

            

30 
Sinto-me seguro quanto ao meu futuro na organização. 

            

31 Tenho autonomia para decidir como fazer o meu trabalho.             

32 

A maioria das coisas que tenho que fazer neste trabalho 
parecem corriqueiras e de pouca utilidade.             

33 

Meu trabalho não me permite usar iniciativa ou criatividade 
para realiza-lo.             

34 

O trabalho que faço exige que eu utilize todos os meus 
conhecimentos, capacidades e habilidades.             

35 Estou satisfeito com meu trabalho.             

36 Meu trabalho não é muito significante ou importante.             

37 

Eu me considero uma pessoa importante para que a 
organização atinja seus objetivos.             

38 

Eu, normalmente, tenho dificuldades em perceber quando 
estou desempenhando bem ou mal meu trabalho.             

39 

A maneira de se trabalhar na organização é coerente e 
eficaz.             

40 

Tenho conhecimento dos programas e projetos 
desenvolvidos pela organização.             

41 

Meu trabalho é realizado de forma que não posso executar 
uma tarefa o inicio até o fim.             

42 

Os setores do meu trabalho atuam de forma integrada para 
que sejam atingidos os objetivos globais da organização.             

43 

Eu não apresento um bom desempenho ao executar minhas 
tarefas.             

44 

Não tenho dificuldade de enfrentar mudanças em meu 
trabalho.             

45 

Os resultados do meu trabalho podem afetar a vida ou o 
bem-estar de outras pessoas.             

46 

Mantenho o equilíbrio entre o tempo dedicado à vida 
pessoal e ao trabalho na organização.             

47 

A organização oferece ganhos indiretos, complementares ao 
salário e não obrigatórios por lei.             

48 

Considerando o cargo que ocupo, meu salário é adequado 
em comparação ao outros cargos da organização.             
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49 

Meu salário, comparado ao de outras organizações, é 
considerado justo.             

50 

O que recebo, em relação ao que produzo para 
organização, é justo.              

51 

Considero importante a implantação de um plano de cargos 
e salários.             

52 

As tarefas, objetivos e metas do meu trabalho estão claros 
para mim.             

 

 

 


