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RESUMO 

 
 

As organizações se encontram em meio a uma série de transformações na 
sociedade e no mundo empresarial de natureza estrutural e tecnológica. Essas 
mudanças relacionadas ao processo de globalização, cada vez mais constantes na 
vida organizacional implicam as organizações uma postura cada vez mais 
responsável tanto a nível organizacional quanto social. Em se tratando de 
adaptações organizacionais, o funcionário poderá ser mais exigido. Se a empresa 
precisa estar mais competitiva para continuar no mercado e resistir, há expectativa 
de uma maior capacidade produtiva. Nesse contexto de pressões constantes a todos 
da organização, a Qualidade de Vida no Trabalho passa ser destaque como um 
diferencial competitivo para organizações, que programam e usufruem de seus 
resultados. Porém, não se pode deixar de pensar que além de produzir, as 
empresas devem estar preocupadas no seu papel perante a sociedade, nesse item, 
entra a Responsabilidade Social Empresarial.  As empresas são cobradas tanto 
como estas podem influir na degradação dos recursos naturais, como na sua ação 
de fazer algo a mais que contribua para sociedade.   Esse assunto vem se 
expandindo devido à sua importante aplicabilidade e atualmente tem pautado 
algumas discussões no campo organizacional. Com base neste conceito, este 
estudo buscou analisar as possíveis relações existentes entre os programas de 
Qualidade de Vida no Trabalho – QVT e Responsabilidade Social Empresarial - RSE 
considerando a satisfação de QVT dos indivíduos que participam dos programas de 
RSE nas empresas que adotam ambos os programas QVT e RSE. Optou-se em 
adotar um estudo de caso em associação com métodos quantitativos para aplicação 
do instrumento BPSO (96) e métodos qualitativos, entrevistas e observação do 
pesquisador. Concluiu-se que os “Envolvidos” em programas de RSE não 
apresentaram maior satisfação de QVT em relação ao grupo “Não Participa”. O fato 
da participação do funcionário em RSE não deve ser considerado como um 
indicador de QVT. O que pode ter influenciado nos resultados é o perfil da amostra, 
que se mostrou muito heterogêneo, onde estão presentes vários tipo de pessoas e 
cada um com uma expectativa diferente do empenho da empresa com sua 
Qualidade de Vida no Trabalho. 

 
Palavras–Chave: Gestão de Pessoas, Globalização, Qualidade de Vida no Trabalho, 
Responsabilidade Social Empresarial. 
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ABSTRACT 
 

 

The organizations if find in way to a series of transformations in the society and the 
enterprise world of structural and technological nature. These changes related to the 
globalization process, each time more constant in the organizational life imply the 
organizations in such a way a position each more responsible time how much social 
the organizational level. In if treating to organizational adaptations, the employee 
could more be demanded. If the necessary company to be more competitive to 
continue in the market and to resist, has expectation of a bigger productive capacity. 
In this context of constant pressures to all of the organization, the Quality of Life in 
the Work passes to be prominence as a competitive differential for organizations, that 
they program and they usufruct of its results. However, if it cannot leave to think that 
beyond producing, the companies must be worried in its paper before the society, in 
this item, enter the Enterprise Social Responsibility. The companies are charged in 
such a way as these can influence in the degradation of the natural resources, as in 
its action to make something more than it contributes for society. This subject comes 
if expanding due to its important applicability and currently it has speech some 
quarrels in the organizational field. On the basis of this concept, this study searched 
to analyze the possible existing relations between the programs of Quality of Life in 
the Work - QVT and Enterprise Social Responsibility - RSE considering the 
satisfaction of QVT of the individuals that participate of the programs of RSE in the 
companies who adopt both programs QVT and RSE. It was opted in adopting a study 
of case in association with quantitative methods for application of instrument BPSO 
(96). The qualitative methods mention the interviews and comment to it of the 
researcher. One concluded that the “Involved ones” in RSE programs had not 
presented greater satisfaction of QVT in relation to the group “Do not participate”. 
The fact of the participation of the employee in RSE does not have to be considered 
as a QVT pointer. What it can have influenced in the results is the profile of the 
simple, that if it showed very heterogeneous, where some type of people and each 
one with a different expectation of the persistence of the company with its Quality of 
Life in the Work are gifts. 
 
Word-Key: Management of People, Globalization, Quality of Life in the Work, 
Enterprise Social Responsibility 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

1. 1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Os dois temas Qualidade de Vida no Trabalho1 – QVT e Responsabilidade 

Social Empresarial – RSE (NR) são assuntos atuais e presentes nas empresas, e há 

dificuldades em estabelecer seus limites.  Esses temas ganharam destaque devido 

ao atual contexto organizacional que demanda das empresas respostas rápidas ao 

ambiente que estão inseridas, enquanto respondem sobre a Qualidade de Vida no 

Trabalho e a Responsabilidade Social Empresarial. 

 

As mudanças ocorridas no modelo de gestão exigiram um aumento da 

produtividade, fazendo com que a sobrevivência das empresas estivesse atrelada à 

sua capacidade de captar, absorver e responder as demandas requeridas pelo novo 

ambiente cada vez mais competitivo. Isso solicita especificamente às organizações 

com fins lucrativos, adaptação ao novo cenário. 

 

Segundo Silva (2007, p.142): 

 
A estratégia competitiva refere-se como uma empresa decide 
competir em um mercado em resposta a estratégias e posições de 
seus competidores, de um modo a ganhar vantagem competitiva 
sustentável.  
 
 

Em geral, a sustentabilidade é demonstrada com responsabilidade em tudo 

que é feito pela organização. Deve-se ter noção do impacto que pode ser causado 

ao ambiente que se está inserido e às pessoas envolvidas no processo. 

 

                                                
1 - Será utilizado o termo Qualidade de Vida no Trabalho – QVT ou sigla QVT, da mesma maneira 
Responsabilidade Social Empresarial – RSE ou sigla RSE quando se referir a esses termos no corpo 
do trabalho. 
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Nesse contexto são analisados os recursos que podem ser aproveitados 

pelas empresas. Um recurso disponível e com um excelente retorno de resultados 

para empresa são as pessoas.  As empresas que buscam sustentar vantagens 

competitivas ao longo prazo devem considerar relevante investir no “capital humano” 

(SILVA, 2007 p.156). 

 

O pensamento de Fernandes (1996, p.37), se aproxima de Silva (2007), 

quando aponta que uma das exigências para que as empresas sejam competitivas é 

que “as empresas têm que ser competitivas, e para tal têm que se preocupar com as 

pessoas, porque é através do comprometimento das pessoas com as propostas da 

empresa que os resultados serão atingidos”.  

 

As organizações estão vendo os funcionários como elementos estratégicos 

para terem vantagem competitiva. Tolfo e Piccinini (2001) confirmam tal postura, 

afirmando que: “São os colaboradores que possibilitam a vantagem competitiva nas 

organizações”. Eles ainda levantam a questão da necessidade de programar ações 

que propiciem a QVT. Com isso, torna-se quase que uma obrigatoriedade às 

organizações de hoje, a missão de aprimorar a qualidade de vida de seus 

funcionários. Esse investimento se faz necessário para não comprometer sua 

sobrevivência no mercado global cada vez mais exigente de produtos com 

qualidade, produção rápida e eficiente. 

 

Assim pode-se começar a reavaliar a importância dos programas de QVT nas 

organizações. 

 
 A aplicação de programas que visem a qualidade de vida no 
trabalho é um dos diferenciais competitivos da organização, nos 
quais podem reverter em benefício para empresa, especialmente nas 
suas relações com os trabalhadores e na qualidade de seus produtos 
(DETONI 2001). 

 

Na mesma linha de pensamento, Conte (2003), interpreta o programa como 

instrumento que visa facilitar e satisfazer as necessidades do trabalhador ao 

desenvolver suas atividades na organização, tendo como idéia básica o fato de que 

as pessoas são mais produtivas quanto mais estiverem satisfeitas e envolvidas com 

o próprio trabalho.  
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O programa de QVT pode ser analisado como uma maneira das empresas 

renovarem suas organizações de trabalho, de modo que, ao mesmo tempo em que 

se eleve o nível de satisfação do pessoal, se eleve também a produtividade das 

empresas, como resultado de maior participação dos empregados nos processos 

relacionados ao seu trabalho (FERNANDES, 1996 p. 35). 

 

As pesquisas em torno da questão da Qualidade de Vida no Trabalho visam, 

dentre outras coisas, a compreensão a respeito de situações individuais dos 

trabalhadores em seus ambientes laborativos e, a nível organizacional, incluindo 

aspectos comportamentais e de satisfação individual na busca da concretização dos 

resultados da empresa. 

 

Diante deste contexto, a busca da Qualidade de Vida no Trabalho associada 

a um ganho na produtividade se torna fundamental na estratégia empresarial para 

competir no mercado.   A organização que implementa a QVT mostra a importância 

de cuidar do bem-estar dos funcionários, pois estes deixam de ser apenas 

trabalhadores tornando-se elementos estratégicos por excelência, e assim, seu 

desempenho torna-se parte inerente do desenvolvimento da organização. 

 

Ainda no contexto de competitividade, entra a Responsabilidade Social 

Empresarial – RSE.  O movimento que tem crescido intensamente no mundo todo e 

também no Brasil, tornou-se uma ferramenta das estratégias empresariais. Pelo 

retorno que traz, a responsabilidade social empresarial, já se transformou num 

parâmetro e referencial de excelência para o mundo dos negócios. 

 

Muitos empresários despertaram – e outros estão despertando – para o fato 

de que apenas auferir grandes lucros à custa da saúde física e mental dos 

empregados, da destruição do meio ambiente e do desprezo por uma parcela 

considerável da sociedade pode acabar gerando prejuízos a longo prazo.  

 

Hoje as empresas devem investir no permanente aperfeiçoamento de suas 

relações com todos os públicos dos quais dependem e com os quais se relacionam: 



15 

clientes, fornecedores, parceiros e funcionários. Isso inclui também a comunidade na 

qual atuam e o governo, sem perder de vista a sociedade. 

 

A gestão baseada em princípios responsáveis não só cumpre suas 

obrigações legais, como vai além. Tem por premissa relações éticas e 

transparentes, ganhando assim condições de manter o melhor relacionamento com 

parceiros, fornecedores, clientes, funcionários, governo e sociedade. Ou seja, as 

organizações que estão investindo na responsabilidade social e no diálogo, seguido 

de posturas éticas, vêm conquistando o mercado e também, admiração e respeito 

da sociedade.  

 

Levando-se em consideração o exposto até aqui, a partir da delimitação dos 

conceitos de QVT e RSE, o presente estudo analisou as possíveis relações entre a 

satisfação de Qualidade de Vida no Trabalho – QVT com a participação voluntária 

em programas de Responsabilidade Social Empresarial – RSE. 

 

 

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO  

 

 

O acelerado crescimento gerado pelos avanços da ciência, da revolução 

tecnológica e pela internacionalização da produção “deu-se por início novos 

paradigmas políticos, ambientais, sociais e culturais, de forma que passaram a 

exercer forte influência sobre o cidadão comum, as empresas e os países”. O ritmo 

acelerado das mudanças políticas, econômicas, sociais e tecnológicas no mundo 

tem como conseqüência freqüente rupturas de tendências. Essas rupturas 

aumentam as incertezas das empresas independentes da área em que a 

organização esteja atuando (MARCIAL; GRUBACH, 2006, p.11,33). 

 

 E diante dessas incertezas e mudanças estruturais, Silva (2007, p.23) 

assegura que existe a necessidade de uma nova postura estratégica das empresas 

e de todas as outras organizações da sociedade. Esse cenário, de acordo com 

Drucker (1999), obrigaria as empresas a tornarem-se competitivas globalmente para 

sobreviver.  
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Atualmente, tudo que está sendo realizado em termos de estratégia 

empresarial está ligado à capacidade de competição e ao valor agregado que o 

processo adotado deve produzir no curto, médio e longo prazo. Parece lógico, 

portanto, dizer que o centro de toda questão resume-se na capacidade da empresa 

em competir em produtividade e qualidade num mercado que prestigia cada vez 

mais as empresas de alto desempenho.  

 

Nesse cenário, para se chegar a resultados cada vez mais competitivos, a 

estratégia é aproveitar da melhor forma possível os recursos que a empresa 

disponibiliza, tornando-se quase que como exigência, o aumento da produtividade.    

Por esse motivo, “as pessoas nas empresas precisam estar mais fortes, porque as 

pressões externas para garantir a sobrevivência da organização diante da 

concorrência acirrada estão muito mais fortes”.  (LIMONGI-FRANÇA, 2004, p.44 – 

1994, p.58). 

 

“Em nome da busca por maior produtividade, melhor qualidade, e menores 

custos e prazos, as empresas passam a utilizar processos nos quais os fins 

alcançados justificam os meios utilizados”.  Os resultados obtidos com essa prática 

mostram que tanto os produtos e serviços como os processos de produção 

melhoraram muito, porém, essa forma de gestão baseada na pressão constante 

sobre todos dentro da empresa, nem sempre resulta em condições mais adequadas 

para o bem-estar dos funcionários (MELLO, 2001 p.3). 

 

Para Limongi-França (2004, p.44), o grande desafio dessa produtividade está 

na condição básica para o ambiente produtivo da empresa, que deve dar 

prioritariamente condições básicas de segurança e saúde no trabalho ao fator 

produtivo, denominado “capital humano” pelos economistas e “recursos humanos” e, 

mais recentemente “gestão de pessoas” pela administração.  

 
As condições básicas para o ambiente produtivo da empresa é criar 
modelos gerenciais efetivos de Qualidade de Vida no Trabalho 
aderentes a ambientes altamente competitivos, nos quais a busca da 
produtividade representa uma política decisiva (LIMONGI-FRANÇA, 
2004, p.44). 
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Essa produtividade tem raízes no dinamismo humano, afirma RENATA (2006 

p.25). A autora faz referência que, para se ter produtividade é preciso que as 

pessoas estejam mental e fisicamente sadias.  Porém além de produzir, as 

empresas devem apresentar qualidade no serviço ou produtos elaborados. No 

século XX, o conceito de qualidade andou de mãos dados com a produtividade. O 

conceito expandiu-se do conceito taylorista para o conceito de metaqualidade, onde 

houve o aperfeiçoamento da qualidade, considerando não só o aumento de 

produção, mas também a forma como os recursos são utilizados, estabelecendo 

procedimentos de caráter ecológico.  Assim, resume-se que as organizações tem 

esses desafios: 

 

• Serem competitivas; 

• Aumentar sua produtividade, atentando ao bem-estar do funcionário; 

• Observar a qualidade dos bens ou serviços da empresa; 

• Responder pela Responsabilidade Social. 

 

 As empresas se encontram num ambiente sócio-empresarial em ebulição, 

nos quais os fatores conjunturais de sobrevivência muitas vezes podem se sobrepor 

aos objetivos de responsabilidade com o bem-estar de seus funcionários e as 

mudanças de longo prazo na sociedade que conduzam, efetivamente, a 

responsabilidade social da empresa. 

 

 

1.3 QUESTÕES DA PESQUISA - PROPOSIÇÃO 

 

 

Partindo da premissa que o programa de Qualidade de Vida no Trabalho 

resulta no bem-estar aos funcionários e, além disso, serve como estratégia no 

aumento da produtividade, o presente trabalho questiona se há uma maior 

satisfação de QVT nos funcionários que participam como voluntários em programas 

de Responsabilidade Social Empresarial, uma vez que esses podem apresentar 

melhor qualidade de vida no trabalho e bem-estar social por trabalharem em 

empresas responsáveis com a sociedade e meio ambiente. Desse modo, as 

questões levantadas para a pesquisa foram: - A participação do funcionário em 
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programas de RSE pode estar relacionada à sua satisfação de QVT? Quais fatores 

podem influenciar na relação? Com qual intensidade são percebidos pelos 

funcionários? Os funcionários que não participam dos programas RSE tem outra 

visão de percepção de Qualidade de Vida no Trabalho? 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 
 
 

• Estudar os impactos das ações de voluntariados entre a satisfação 

de Qualidade de Vida no Trabalho – QVT com a participação 

voluntária em programas de Responsabilidade Social Empresarial - 

RSE.  

 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 

• Referenciar a teoria sobre os programas de QVT e RSE. 

• Avaliar o grau de satisfação dos funcionários através dos 

indicadores de aspectos biopsicossociais de QVT. 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

  
 

 A Qualidade de Vida no Trabalho e a Responsabilidade Social Empresarial 

estão sendo usados como diferencial de competitividade para os negócios. No 

passado, o que identificava uma empresa competitiva era basicamente o preço de 

seus produtos. Depois, veio a onda da qualidade, mas ainda focada nos produtos e 

serviços. Hoje, as empresas estão investindo no permanente aperfeiçoamento de 
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suas relações com o público do qual dependem e se relacionam, principalmente os 

clientes, fornecedores e funcionários. Isso inclui a sociedade na qual atuam. 

 

No sentido de melhorar as relações com os funcionários, algumas empresas 

estão investindo em programas de Qualidade de Vida no Trabalho. Quanto à 

responsabilidade social, as empresas estão investindo recursos e esforços no 

sentido de atender cada vez mais as necessidades do meio ambiente e da 

sociedade, atitudes que vêm conquistando o mercado.  

 

Os programas QVT e RSE têm essa relação, são um diferencial de 

competitividade. No entanto, Mancini et al (2004, p.3), levantaram algumas questões 

concernentes a possíveis relações entre os programas, que nesse trabalho serão 

reproduzidas: 
Será que a visão e atuação estratégica com responsabilidade social 
não trazem efeitos na qualidade de vida das pessoas? Será que ao 
buscar uma atuação mais integrada na sociedade a empresa não se 
realiza como tal conseguindo sua sustentabilidade e as pessoas que 
nela trabalham tem uma melhor qualidade de vida? 
 
 

Assim, deduz-se que pode ser interessante estudar os funcionários de 

empresas com programas de Responsabilidade Social para avaliar se existe relação 

na satisfação de QVT em indivíduos que participam de ambos os programas, QVT E 

RSE.   

 

O presente estudo ocorreu visando, uma vez que busca expandir os temas, 

Qualidade de Vida no Trabalho e Responsabilidade Social Empresarial, que por 

esse motivo, já o torna relevante. Dentre outras coisas, deseja-se descobrir 

possíveis relações entre os programas, o que pode torná-los mais atrativos e úteis 

para o mundo dos negócios.  E por fim, pretende-se que este estudo auxilie as 

organizações a terem informações necessárias para um melhor relacionamento com 

as pessoas que nelas trabalham, bem como na sociedade em que estão inseridas. 
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1.6 CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS DO ESTUDO 

 

 

Considerando a complexidade do contexto organizacional, este trabalho 

procurará estabelecer um diálogo entre o estudo da Qualidade de Vida no Trabalho 

– QVT e Responsabilidade Social Empresarial – RSE ao campo da gestão de 

pessoas. 

No âmbito corporativo a intenção é que possa contribuir para a avaliação das 

práticas organizacionais das empresas que já possuem em seus processos os 

programas QVT e RSE. 

Para as empresas que pretendem implantar os programas, acredita-se que 

esta pesquisa possa trazer uma reflexão sobre o papel, tanto da Qualidade de Vida 

no Trabalho, como o de Responsabilidade Social na gestão contemporânea. Espera-

se que o referencial teórico possa motivar as organizações a considerar o tema 

como relevante nas discussões estratégicas.   

 

1.7. PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

 

Para fins de organização e direcionamento lógico da pesquisa, a dissertação 

está estruturada além dessa parte introdutória em mais três capítulos, a seguir: 

 
O capítulo II está dedicado à fundamentação teórica e conceitual da Qualidade 

de Vida no Trabalho - QVT e a Responsabilidade Social Empresarial – RSE.  

 

O terceiro descreve a metodologia aplicada para realização da pesquisa.  

Detalhou-se nesse capítulo, a natureza e método da pesquisa, a forma da seleção 

da amostra, os levantamentos e a coleta dos dados, os riscos, benefícios e 

desconfortos da pesquisa e a tabulação dos dados coletados. 
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O Capítulo IV foi destinado à apresentação da análise dos dados coletados e 

dos seus resultados, seguido pelo capítulo IV que está a conclusão e 

recomendações do estudo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

 

O tema Qualidade de Vida no Trabalho e Responsabilidade Social 

Empresarial, em função da grande elasticidade semântica da expressão permite 

uma diversidade de interpretações. A revisão do referencial teórico sobre o assunto, 

como a conceituação de QVT, sua evolução seu momento atual, a visão 

biopsicossocial e seus indicadores, e também a conceituação de RSE, seu 

embasamento, sua história, seus indicadores, são de fundamental importância para 

o entendimento e direcionamento das ações desta pesquisa. 

 

Neste capítulo estão abordadas questões teóricas consideradas relevantes 

para um estudo que enfoca como tema principal a Qualidade de Vida no Trabalho e 

a Responsabilidade Social Empresarial. 

 

 

2.2 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO – QVT 

 

 

Assunto da mais alta importância na atualidade, a qualidade de vida no 

trabalho está ocupando espaço cada vez maior nas discussões sobre como conciliar 

competitividade aos novos padrões de conhecimento, aliados a qualificação 

profissional e aos novos estilos de vida.  

 

No quadro econômico em geral, há muitas empresas que não acreditam que 

haja qualquer relação entre o bem-estar do trabalhador, o desempenho e os 

resultados obtidos pelas empresas. Conforme declarado por Fernandes (1996, 
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p.36), algumas empresas opõem-se a implantação de programas de QVT como algo 

que acarretará somente despesas.  

 

Por outro lado, vemos que algumas empresas, como Itaú Private Bank, Eaton 

Ltda, ALCOA, Aracruz, Atlas Schindler, BANCO ITAU, Banco Real, NATURA, 

ROBERT BOSCH LTDA, RHODIA AMÉRICA LATINA, SIEMENS, PHILIPS, 

PROMON S.A, já estão implantando programas de melhoria nas condições de 

trabalho de seus funcionários, pois acreditam que o consumidor está assumindo 

uma nova postura e começa a comprar produtos das empresas que se preocupam 

com a qualidade de vida do trabalhador e, por extensão, com a responsabilidade 

social.  

 

A condição básica para continuar competitiva no mercado é a qualidade. Para 

vender seus produtos e serviços, as empresas estão sendo forçadas a obter 

certificados de qualidade que contemplam não só a qualidade dos produtos e 

serviços que colocam a disposição do consumidor, mas também com a qualidade 

dos empregados e de suas famílias.  

 
 
2.2.1 Conceitos de Qualidade de Vida no Trabalho 

 

 

Limongi-França (2001, p. 2), conceituada a referência no Brasil no assunto 

QVT, comenta que o conceito de Qualidade de Vida no Trabalho tem sido avaliado e 

questionado através dos anos, firmando-se não como um modismo passageiro, mas 

um processo que consolida a busca do desenvolvimento humano e organizacional. 

 

O conceito de QVT é de certa forma abrangente e precisa ser definido com 

clareza. Essa preocupação tem fundamento uma vez que certas atividades 

empresariais atribuídas ao título de programas de QVT, na realidade são apenas 

abordagens simplistas e míopes mediante ao que o programa de QVT pode 

oferecer. 

 

Limongi-França (2001, p.2), cita Richard Walton (1973) como um dos 

pesquisadores pioneiros na sistematização dos critérios e conceitos de QVT, definiu 
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a QVT como algo além dos objetivos da legislação trabalhista. Surgiu no começo do 

século XX, com a regulamentação do trabalho de menores, da jornada de trabalho e 

descanso semanal e das indenizações por acidentes de trabalho. 

 

Fernandes (1996, p.46), conceitua QVT como a gestão dinâmica e 

contingencial de fatores físicos, tecnológicos e sociopsicológicos que afetam a 

cultura e renovam o clima organizacional, refletindo-se no bem-estar do trabalhador 

e na produtividade das empresas. O conceito engloba, além de atos legislativos que 

protegem o trabalhador, o atendimento a necessidades e aspirações humanas, 

calcadas na idéia de humanização do trabalho e na responsabilidade sociais da 

empresa. 

 

De acordo com Walton (1975), a qualidade de vida no trabalho vem 

recebendo destaque como forma de resgatar “valores humanísticos e ambientais, 

que vêm sendo negligenciados em favor do avanço tecnológico, da produtividade e 

do crescimento econômico”. O autor não defende as práticas antigas de trabalho, 

mas alerta para os impactos da automação na Qualidade de Vida do Trabalhador. 

Ainda segundo o autor: 

 
A qualidade de vida no trabalho é resultante direta da combinação de 
diversas dimensões básicas do desempenho das atividades, e de 
outras dimensões não dependentes diretamente das tarefas, 
capazes de produzir motivação e satisfação em diferentes níveis, 
além de resultar em diversos tipos de atividades e condutas dos 
indivíduos pertencentes a uma organização (WALTON, 1975). 
 
 

Este conceito combina o atendimento de necessidades e aspirações humanas 

embasado na idéia de humanização do trabalho e responsabilidade social da 

organização. 

 

Como a definição de qualidade de vida no trabalho é ampla não se pode 

atribuir-lhe uma definição consensual. Para tanto, foram resumidas algumas 

definições de diferentes autores extraídos e adaptados de outras pesquisas, 

apresentados no Quadro 1. Foram selecionados os conceitos mais conhecidos a 

partir da década de 70, começando com Richard Walton, um dos referenciais no 

assunto de Qualidade de Vida.  
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Quadro 1  

 Conceitos de Qualidade de Vida 

Ano - Autor Definição Ênfase 

1973 

Walton 

Atendimento de necessidades e aspirações 
humanas, calcado na idéia de humanização 
e responsabilidade social da empresa.  

Humanização e responsabilidade 
social com foco no poder da 
empresa.   

1978  

Lippitt 

Oportunidade para o individuo satisfazer a 
grande variedade de necessidades 
pessoais.  

Trabalho, crescimento pessoal, 
tarefas completas, sistemas 
abertos. 

1979  

Ginzberg et 
alii 

Experiência de humanização do trabalho 
sob dois aspectos: reestruturação do 
emprego e grupos semi-autônomos. 

Posto individual de trabalho e 
processo decisório. 

1981  

Drucker 

Avaliação qualitativa da qualidade relativa 
das condições de vida, incluindo-se atenção 
aos agentes poluidores, barulho, estética, 
complexidade etc.  

Responsabilidade Social da 
empresa nos movimentos sociais, 
culturais e políticos.  

1982 

Bergeron 

Aplicação concreta de uma filosofia 
humanista pela introdução de métodos 
participativos.   

Mudança e participação com foco 
sociotécnico.  

1983 

Werther e 
Davis 

Esforços para melhorar a qualidade de vida, 
procurando tomar cargos mais produtivos e 
satisfatórios.  

Valorização de cargos, mediante 
análise de elementos 
organizacionais, ambientais e 
comportamentais.  

1983 

Nadler e 
Lawler 

Maneira de pensar a respeito das pessoas, 
participação na resolução de problemas, 
enriquecimento do trabalho, melhoria no 
ambiente de trabalho.  

Visão humanista no ambiente de 
trabalho 

1992 
Fernandes 

Conjunto de fatores que, quando presentes 
numa situação de trabalho, tornam os 
cargos mais satisfatórios e produtivos, 
incluindo atendimento de necessidades e 
aspirações humanas.  

Humanização do cargo. 

1992 

 Berlanger 

Melhorar as condições de trabalho, de modo 
a propiciar aos indivíduos melhores 
condições de vida e cargos mais 
satisfatórios para a própria pessoa, com 
reflexos na produtividade. 

Condições de vida e cargos mais 
satisfatórios. 

1992 

 Neri, A.M 

Atendimento das expectativas quanto a se 
pensar a respeito de pessoas, trabalho e 
organização, de forma simultânea e 
abrangente. 

Visão holística.  

1995 

Camacho 

Classificação de programas: orientação 
familiar, saúde, ambiente, contato e 
convívio, evolução/desenvolvimento, cultura 
e desligamento. 

Foco motivacional: sobrevivência 
com dignidade, segurança 
participação , auto realização e 
perspectiva de futuro.  
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1996  

Dantas 

Gerencia pela Qualidade Total - GQT: 
Utilização de 5s, diagrama de causa e feito 
e procedimento da Qualidade Total nos 
programas de saúde. 

Foco: Promoção da saúde, 
controle do colesterol, capacidade 
física e aeróbica, doenças 
coronárias.  

1996 

 França 

QVT é o conjunto de ações de uma 
empresa que envolve a implantação de 
melhorias e inovações gerenciais, 
tecnológicas no ambiente de trabalho. A 
construção de QVT ocorre a partir do 
momento em que se olha a empresa e as 
pessoas como um todo, o que chamamos 
de enfoque biopsicossocial.  

 Preservação e desenvolvimento 
das pessoas durante o trabalho na 
empresa.  

1997  

Silva & 
Demachi 

Conscientizar os indivíduos por meio de 
processos educativos da necessidade de 
serem capazes de gerenciar seu estilo de 
vida, tornando-o mais saudável, feliz e 
produtivo.  

Programas de Qualidade de Vida 
e Promoção da Saúde. 

1998 
Rodrigues 

 

QVT como tentativa de aumentar a 
participação do empregado na 
administração da organização.  

Papeis e conflitos do novo 
Gerente, com seus respectivos 
efeitos colaterais.  

1998  

Rocha 

QVT deve ser atingida através do 
desenvolvimento de estratégias para 
integração do indivíduo ao ambiente 
organizacional tanto físico como psicológico.  

Atuação em relação ao sistema 
cognitivo dos indivíduos. 

1999  

Dejours 

Importância do reconhecimento no trabalho. 
Propõe que simplifiquem-se as coisas, mas 
que as encarem em toda a sua 
complexidade. 

Identidade, reconhecimento e 
transgressão no trabalho. 

2001 
Vasconcelos 

Necessidade de viver bem na empresa, pois 
é nela que as pessoas passam a maior 
parte de suas vidas.  

Melhor valorização do homem na 
empresa 

2002 

Martins 

Ações humanitárias serão vistas como fonte 
de diferenciação em um ambiente de 
negócios, o qual não dá nenhuma indicação 
de que deixará de ser competitivo. 

Humanização na gestão como 
diferencial competitivo.  

2004 

França Jr. e 
Pillati 

QVT tem sido objetivo de reflexão no 
momento atual empresarial mundial, visto 
que os modelos de gestão estão 
enfatizados nas pessoas e na racionalidade 
das leis de mercado que regiam as 
empresas, já não reinam absolutas, mas 
dividem lugar com fatores que proporcionam 
satisfação e fazem com que os empregados 
sintam-se parte integrante da empresa. 

Funcionários como parte 
integrante da empresa. 
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2005 

Marras 

É possível pensar também que mesmo nas 
pequenas empresas organizações há 
empresários de mente aberta, e com visão 
voltada para o futuro, com modelos 
avançados, imagem excelente tanto de 
mercado quanto junto aos seus 
trabalhadores e que, portanto, se aproxima 
do modelo de gestão de empresas 
japonesas do tipo “Z” 

Empresas de pequeno porte com 
programas de valorização dos 
seus funcionários. 

 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Martins (2002 p.8); Limongi-França (1996 p.144, 
145); França Jr. (2004 p.2) e Marras (2005 p.179). 

 

 

O conceito de qualidade de vida no trabalho sofreu evoluções em suas 

concepções ao longo dos anos e cada período com uma forma diferente de ser 

entendida. Cavassani e colaboradores (2006), concluíram que qualidade de vida no 

trabalho quer dizer os pontos favoráveis e desfavoráveis de um ambiente de 

trabalho para as pessoas. A proposta básica da QVT é desenvolver um ambiente de 

trabalho que seja bom para os trabalhadores, bem como para a organização. 

 

Diante das várias conceituações para este estudo adota-se a definição de 

Albuquerque e Limongi-França (2003, p. 2) para Qualidade de Vida no Trabalho: 

 
Um conjunto de ações de uma empresa que envolve diagnósticos e 
implantação de melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e 
estruturais dentro e fora do ambiente de trabalho, visando propiciar 
condições plenas de desenvolvimento humano para e durante a 
realização do trabalho.   

 

 

2.2.2 Evolução Histórica da QVT 
 

 

Determinar a origem da preocupação com a saúde no trabalho pode significar 

estudar a origem da transformação da natureza pelo homem. Ou seja, a partir do 

momento em que o ser humano utiliza-se de ferramentas e cria métodos para 

aperfeiçoar sua forma de subsistência, procurando de alguma forma reduzir seu 

esforço e diminuir o sofrimento, pode-se dizer que há embutido o conceito de 

qualidade de vida atrelado ao trabalho. 
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O tema Qualidade de Vida no Trabalho é representado, no passado, pela 

“busca de satisfação do trabalhador e pela tentativa de redução do mal - estar e do 

excessivo esforço físico no trabalho” (SAMPAIO, 2004, p.26). 

 

A Qualidade de Vida no Trabalho sempre foi uma preocupação do ser 

humano, embora muito remota, a idéia “sempre esteve voltada para facilitar ou 

trazer satisfação e bem-estar ao trabalhador na execução de sua tarefa” (DETONI, 

2001, p.41). 

 

Pode-se dizer que desde as primeiras civilizações já se têm notícias de que 

teorias e métodos eram desenvolvidos com vista a alcançar tais objetivos: - Os 

ensinamentos de Euclides de Alexandria sobre princípios de geometria há 300 anos 

a.C, aplicados para melhorar o método de trabalho dos agricultores à margem do 

Nilo, ou a “Lei das Alavancas”, de Arquimedes, que, em 287 anos a.C, tinham por 

objetivo diminuir o esforço físico de muitos trabalhadores (DETONI, 2001, p.46). 

 

Ao longo da história é possível perceber diversas referências cujo foco é 

entender a relação do indivíduo com o seu trabalho. Embora todos estes trabalhos 

possam ser entendidos como essencialmente importantes para que o trabalho 

ganhe em qualidade de vida, faz-se necessário destacar que o movimento de 

qualidade de vida no trabalho possui origens formalmente delimitadas na história do 

pensamento administrativo. 

 

• O movimento conhecido como QVT tem suas origens formais 

vinculadas ao desenvolvimento da abordagem sócio-técnica. 

•  O movimento conhecido como Relações Humanas, desenvolvida 

principalmente pelos estudos de Elton Mayo na Western Electric e de 

Eric Trist no Tavistock Institute of Human Relations de Londres, foi um 

ponto de partida para os estudos de QVT. 
 

Sampaio (2004, p.26), delimita a origem formal do movimento, no momento 

em que as condições de trabalho passaram a ser estudadas de forma científica, 

quando houve a sistematização dos métodos de produção, nos séculos XVIII e XIX. 
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Primeiramente pelos economistas liberais, depois pelos teóricos da Administração 

Científica e posteriormente pela Escola de Relações Humanas. 

 

O autor continua dizendo que a Escola de Relações Humanas, cuja 

preocupação era com os aspectos psicossociais do trabalho, foi a que mais se 

identificou ao movimento de Qualidade de Vida no Trabalho. Alguns autores tais 

como, Elton Mayo, Maslow e Herberg e Kurt Lewin ofereceram algumas 

contribuições para o desenrolar da QVT. Essas contribuições estão apresentadas no 

Quadro 2 que se segue. 

 

Quadro 2  

 Contribuições da Escola de Relações Humanas 

Autor Contexto Contribuição para o tema 
 
Elton Mayo Fundador da Escola de 

Relações Humanas 
Descobriu a importância das relações sociais do trabalhador, 
observando que a produtividade aumenta quando isto 
acontece em determinados fenômenos de grupo. 

 
 
 
Maslow e 
Herzberg 

 

Pesquisadores sobre a 
motivação humana 

Fundamentação teórica sobre a hierarquia das motivações, 
segundo a qual uma vez satisfeitos os motivos primários ou 
fisiológicos aparecem os motivos secundários ou 
psicossociais; Para Herzberg os motivos se agrupam em dois 
blocos: os fatores higiênicos, indispensável para manter o 
estado de equilíbrio necessário ao trabalho e os fatores 
motivacionais, que tendem a aumentar o interesse das 
pessoas pelo trabalho. 

 
Kurt Lewin Pesquisador de Dinâmica 

de Grupo 
Focalizaram os fenômenos de grupo, mostrando que a 
convivência e a participação tendem a aumentar a 
rentabilidade no trabalho.  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Sampaio (2004, p.27) 
 

Fernandes (1996, p.40) atribui a Eric Trist a origem da expressão Qualidade 

de Vida no Trabalho – QVT na literatura especializada, para designar experiências 

fundamentadas na relação indivíduo/trabalho/organização.   

 

No início da década de 50, Eric Trist e seus colaboradores do Tavistok 

Institute, Londres, iniciaram uma série de estudos que deram origem a uma 

abordagem sociotécnica em relação à organização do trabalho, que tem como base 

a satisfação do trabalhador no trabalho e com o trabalho (MARTINS, 2002 p.12). 
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Paralelamente, Davis e colaboradores, nos EUA, faziam pesquisas para 

modificar linhas de montagens e de sistemas de produção automática no intuito de 

tornar a vida dos operários no trabalho mais agradável e satisfatória com 

conseqüente reflexo na produtividade (RODRIGUES, 1999). 

 

Na década de 60 o movimento tomou impulso, a partir da conscientização da 

importância de se buscarem melhores formas de organizar o trabalho, com objetivo 

de minimizar os seus efeitos negativos sobre o trabalhador e alcançar o seu bem-

estar geral (MARTINS, 2002, p.12). 

 

Sampaio (2004 p.56) incrementa que na década de 70 a crescente 

preocupação com QVT, pode ser atribuída, ao desenvolvimento do movimento 

sindical e o conseqüente aumento do nível de consciência dos trabalhadores, 

significando para as empresas o aumento de suas responsabilidades sociais.  

 

Nadler e Lawler (1983, p. 20), dividem a QVT em duas fases distintas: 

 

• Fase de 1969 a 1974 é marcada pelo incremento da qualidade das 

experiências do trabalhador em um determinado emprego. Os estudos 

seguem a abordagem sócio-técnica, marcadas pelo princípio maior 

organização do trabalho a partir da análise e reestruturação da tarefa. 

Algumas fábricas, como a Volvo (Suécia, 1970), Olivetti (Itália, 1971) e a 

Gaines Pet Food (EUA, 1970), tentaram adaptar-se aos novos conhecimentos 

da ciência comportamental. O aumento do custo da energia e da inflação nas 

grandes potências, decorrentes da quadruplicação do preço do petróleo em 

1973 fizeram as empresas voltar a atenção para estes problemas, 

acarretando paralisação sobre os estudos da QVT por um certo tempo; 

 

• Fase de 1979 iniciou-se a segunda fase da QVT. O fator mais importante para 

o ressurgimento do interesse a respeito de QVT foi à competição de 

mercados em nível internacional. 
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De acordo com SAMPAIO (2004, p. 28), foi na década de 70 que realmente 

emergiu o grande desenvolvimento da Qualidade de Vida no Trabalho, 

principalmente devido à criação de centros de estudos de QVT nos EUA.  

 

Detoni (2001, p.47), corrobora dizendo que foi a partir da década de 70 que a 

Qualidade de Vida no Trabalho foi introduzida publicamente. E em 1974, em função 

da crise energética mundial, o tema perde espaço, ressurgindo novamente em 1979, 

com o aparecimento das teorias japonesas sobre estilos de administração. 

 

Esse período é referido por Limongi-França (2001, p.3), como um novo ciclo 

de interesse na QVT, estimulado pela competição internacional. Algumas iniciativas 

com muita visão, como a da General Motors, começaram a ganhar o apreço do 

público, coincidindo  com uma crescente preocupação pela produtividade. Tais 

iniciativas produziram grande quantidade de projetos norte-americanos de QVT, que 

tiveram seu auge em meados dos anos 80. 

 

Segundo Aguiar (2000), fatores intervenientes no aumento da produtividade 

estão presentes no estudo da organização do trabalho desde o início do século, mas 

foi só a partir da década de 60 que os indicadores referentes ás necessidades e 

aspirações pessoais ganharam maior relevância. Isso se deu devido ao desafio de 

produtividade enfrentado pelas organizações em busca de competitividade, 

incluindo-se a responsabilidade social empresarial como fator de avaliação da 

produtividade. Fato que sugeriu uma mudança de postura das organizações 

orientada pela compreensão da Qualidade de Vida no Trabalho como um aspecto 

tão importante quanto à modernização tecnológica.     

 

Para Bom Sucesso (1997 p. 29):  

 
Na década de 90 o termo qualidade de vida invadiu todos os 
espaços, passou a integrar o discurso acadêmico, a literatura relativa 
ao comportamento nas organizações, os programas de qualidade 
total, as conversas informais e a mídia em geral. 
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Isso evidencia a difusão atual do tema, com objetivo de atender as 

necessidades psicossociais dos trabalhadores, bem como elevar seus níveis de 

satisfação no trabalho. 
 

 Através do Quadro 3 é possível compreender o campo de estudo de QVT  

evoluindo de perspectivas restritas para outras mais amplas.  
 

Quadro 3  
Evolução do Conceito de QVT 

Concepções Evolutivas do QVT Características ou Visão 

1. QVT como uma variável 
 (1959 a 1972) 

Reação do indivíduo ao trabalho. Era investigado como melhorar a 
qualidade de vida no trabalho para o indivíduo. 

2. QVT como uma abordagem 
(1969 a 1974) 

O foco era o indivíduo antes do resultado organizacional; mas, ao mesmo 
tempo, tendia a trazer melhorias tanto ao empregado como a direção.  

3. QVT como um método 
 (1972 a 1975) 

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

4. QVT como um movimento 
(1975 1 1980) 

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

5. QVT como tudo 
(1979 a 1982) 

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

6. QVT como nada 
(futuro) 

No caso de alguns projetos de QVT fracassarem no futuro, não passará 
de um “modismo” passageiro. 

Fonte: Fernandes (1996 p. 42) 

 

Os estudos de QVT são retomados no final da década de 70, perdurando até 

os dias atuais. Até o início da década de 80 muitas pesquisas e grupos de 

pesquisadores destacaram-se no panorama internacional dentro do que se pode 

considerar como pertencentes formalmente ao movimento de QVT, tais como 

Hackman & Lawler (1971), Walton (1973), Hackman & Oldhan (1975), Lippt (1978) e 

Westley (1979), que  preocuparam-se em desenvolver e pesquisar dentro de uma 

perspectiva funcionalista variáveis que pudessem significar a melhoria das 

condições de trabalho. 

 

Sintetizando: 
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 “Qualidade de Vida no Trabalho está além dos objetivos do 
movimento sindical após a grande crise dos anos 30, que se 
centraram na segurança e salubridade no trabalho, no tratamento 
dispensado ao trabalhador e no aumento dos salários. É também 
mais amplo que o enfoque dos psicólogos, surgido na década de 50, 
em que se considerava a existência de uma correlação positiva entre 
o estado de animo e a produtividade afirmando-se que é possível 
elevá-los mediante a melhoria das relações humanas. Ultrapassa as 
novidades da década de 60, como a igualdade de oportunidade e os 
inumeráveis esquemas de enriquecimento do trabalho. Pode-se 
definir QVT como a junção desses movimentos reformistas, mais as 
necessidades e aspirações humanas, como o desejo de trabalhar 
para um empregador que possui sensibilidade social, por exemplo”, 
conclui  (LIMONGI-FRANÇA 2001, p. 2). 

 

 

2.2.3 QVT na Atualidade 
 

 

A Qualidade de Vida no Trabalho - QVT é um dos novos desafios para a 

administração contemporânea. Ela afeta diretamente a vida dos indivíduos e 

consequentemente os resultados das organizações. Mesmo com tal efeito, há 

articulistas, como Drucker (1999), que sinaliza que a valorização das pessoas no 

ambiente de trabalho é mais aparente do que real. 

 

Segundo França Jr. e Pillati (2004, p.2), a QVT tem sido objeto de reflexão no 

atual momento empresarial mundial, visto que os modelos de gestão estão 

enfatizados nas pessoas e a racionalidade das leis de mercado que regiam as 

empresas, já não reinam absolutas, mas dividem lugar com fatores que 

proporcionam satisfação e fazem com que os empregados sintam-se parte 

integrante da empresa.   

 

Em países da Europa, Estados Unidos, Canadá, México e países 

denominados Tigres Asiáticos, a Qualidade de Vida no Trabalho está amplamente 

difundida. Segundo Sampaio (2004, p.28), o tema já constitui preocupação de 

países em processo de desenvolvimento como o Brasil.    

 

Martins (2002, p.10), no contexto sobre o movimento QVT no Brasil, comenta 

que o assunto está sendo discutido com maior freqüência nas empresas.  Existe 
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preocupação na valorização do ser humano, possibilitando autonomia de decisões, 

descentralizando, capacitando melhor seu corpo gerencial, instituindo flexibilidade 

de funções e apoiando o trabalho sinérgico em equipe. 

 

Richard Wagner Júnior, presidente da General Motors, líder mundial na 

fabricação de carros  fez esta declaração a Revista Veja: 

 
Num mundo competitivo como o atual, para funcionar com solidez a 
empresa precisa que seus funcionários tenham compromisso de 
trazer novas idéias, apontar novos caminhos para realizar projetos de 
forma mais rápida, melhor e mais barata, sendo fundamental que a 
organização proporcione condições para desenvolver nos 
empregados um compromisso com a mesma (MARTINS, 2002, p.2).  

 

Nota-se a ressalva da importância de boas condições para seus funcionários, 

estando ele inserido num momento de grande competitividade das organizações.  

Algumas organizações estão cientes do seu papel para com seus colaboradores. 

 

Em uma entrevista a Revista Você S/A (2002, nov.p.85), Limongi-França 

ressalta que as empresas passaram da fase de produção em massa e começaram a 

preocupar-se com as pessoas. Todo o know-how de gestão e de competitividade foi 

desenvolvido em cima da produtividade. Primeiro vinham os resultados; depois as 

pessoas. Hoje no inicio do processo são incluídos a Qualidade de Vida no Trabalho 

e não depois que os resultados foram alcançados.  

 
“Numa fábrica, não há nada mais importante que gente”. Esta afirmação foi 

feita por Schmall, diretor da Audi, em São José dos Pinhais, a revista Exame, que 

traz um artigo escrito por Vassalo sobre as cinco fábricas mais modernas do Brasil 

que retratam a linha de produção do amanhã. Ele declarou que as pessoas são os 

motores da produção do passado, do presente e tudo indica, ainda mais do futuro. A 

diferença entre um operário do século XIX e um atual é seu poder de influir, 

melhorar e inovar (FRANÇA JR.; PILLATI, 2004). 

 

Limongi-França (2004, p.175), afirma que QVT, já esteve mais associada a 

questões de saúde e segurança no trabalho. Passa a sinalizar a emergência de 

habilidades, atitudes e conhecimentos em outros fatores, abrangendo agora 



35 

associações com produtividade, legitimidade, experiências, competências gerenciais 

e mesmo integração social.  

A QVT atualmente procura resgatar a humanização do ambiente total da 

empresa, como Cavalcanti et al. (2001, p.14), denomina de Inteligência Empresarial: 

A tecnologia, no fundo iguala as empresas; as pessoas é que fazem 
a diferença. E a nova economia exige uma nova forma de gestão, 
tanto das pessoas quanto da tecnologia. Não mais aquela empresa 
hierarquizada, onde manda quem pode e obedece quem tem juízo, 
mas uma empresa que valoriza a criatividade e compartilhamento de 
idéias, uma empresa que aprende com seus colaboradores, 
parceiros e clientes.  
 
 

Martins (2002, p.23), apóia Cavalcanti, citando que as empresas do século 

XXI serão julgadas por seus compromissos éticos, pelo foco nas pessoas e pelas 

relações responsáveis. Ações humanizadas serão vistas como fonte de 

diferenciação em um ambiente de negócios, o qual não dá nenhuma indicação de 

que deixará de ser competitivo.   

 

O cenário com o qual as empresas se deparam é caracterizado por um 

ambiente de verdadeira guerra. As armas usadas nas batalhas são deflagradas 

nessa guerra de produtividade, competitividade, qualidade, redução de custos e 

treinamento. As batalhas empreendidas pela disputa do mercado, agora mercado 

global, serão vencidas por quem possuir armas de qualidade, e mais do que tudo 

tropas bem preparadas e mais motivadas para o embate e vitória final (MELLO, 

2004, p.72). 

 

Silva e Marchi (1997, p.11), descrevem que o sucesso da organização está 

ligado ao comportamento das pessoas. Para eles o século XXI será caracterizado 

por tecnologias cada vez mais sofisticadas por maior integração entre capital-

trabalho e significativas mudanças sócio-culturais. Eles descrevem esse cenário da 

seguinte maneira: 

 
Podemos afirmar que as primeiras décadas do século XII estarão 
voltadas para altas tecnologias que permitirão grandes resultados, 
com desenvolvimento cada vez maior da integração empregado-
empregador e modificações sócio-culturais importantes no ambiente 
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empresarial. Esse cenário devera envolver governo, comunidade, 
escolas e empresas, e solicitara de um desses segmentos um papel 
forte na educação e na melhora da qualidade de vida da população. 

 

Percebe-se que no ambiente empresarial a palavra “Qualidade” já ganhou 

destaque.  No primeiro momento, qualidade é pensada em termos de produto, 

serviços e processos, raramente a qualidade de vida do indivíduo era inserida nesse 

contexto. Agora já se sabe que existe a consciência que no processo de 

produtividade o capital intelectual é um dos ativos mais importantes para a empresa.  

 

Limongi-França e Assis (1995), dizem que os programas de QVT devem ser 

abrangentes, estando comprometidos com as condições de vida no trabalho, que 

incluem os aspectos de bem-estar, saúde, segurança e capacitação para que o 

funcionário possa realizar suas tarefas com maior segurança e possibilitar que 

façam bom uso energia pessoal. 

 

É chegada á hora de se estabelecer contratos sociais mais justos. A 

sociedade deve ser formada por pessoas saudáveis que exerçam suas profissões 

em ambientes fabris, limpos, organizados e saudáveis. 

 

É possível pensar também que mesmo nas pequenas 
organizações há empresários de mente aberta, e com visão 
voltada para o futuro, com modelos avançados, imagem 
excelente tanto de mercado quanto junto aos seus 
trabalhadores e que, portanto, se aproxima do modelo de 
gestão de empresas japonesas do tipo “Z” (MARRAS, 2005 
p.179). 

 

O valor dos colaboradores deve ser incorporado ao patrimônio das empresas. 

Portanto, a avaliação patrimonial não deve ser realizada somente pelo valor de suas 

máquinas, equipamentos e instalações, a saúde da organização, formada por 

indivíduos saudáveis e competentes é que deve ser avaliada. A saúde corporativa 

como um todo poderá oferecer melhor qualidade de vida e dignidade aos seus 

colaboradores.  

 

Conforme disse Freitas (1999, p. 7): 
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Não está sendo solicitado que as empresas abram mão de sua visão 
monetarizada de mundo, mas que elas honrem em ações o que 
costumam pregar em discursos que dizem que o ser humano é o 
principal ‘ativo’. O ser humano, mortal e frágil, tem lá seus defeitos, 
comete erros e faz suas bobagens, mas quando ele é estimulado a 
substituir o coração por um chip ou máquina registradora, o mundo 
deve ter medo. 

 

As pessoas deverão aprender a lidar com as tensões sabendo contorná-las, 

transformando-as em aliadas focando-as para o seu crescimento pessoal. As 

organizações podem ajudar desenvolvendo políticas de gestão de pessoas 

adequadas e voltadas para os valores básicos da vida, resgatando e praticando o 

prazer de aprender e de produzir. 

 

 “A concepção de QVT evoluiu, e o trabalho de uma concepção de 

sobrevivência e até escravidão ou castigo passou a projetar o homem como 

cidadão, sendo um diferencial ímpar no processo produtivo”. Este capital humano 

para produzir precisa estar bem, sentir-se feliz, motivado e satisfeito com que está 

realizando. A empresa por sua vez tem procurado criar este ambiente favorável ao 

desenvolvimento monitorando as variáveis que determinam os ambientes 

tecnológicos, psicológicos, sociológico, político e econômico do trabalho (FRANÇA 

JR.; PILLATI, 2004, p.3).  

 

 

2.2.4 Instrumento Biopsicossocial e Organizacional (BPSO) 

 

 

 A construção da Qualidade de Vida no Trabalho, segundo Limongi-França 

(1996, p.146) ocorre a partir do momento em que se olham as pessoas como um 

todo, o que chamamos de enfoque biopsicossocial, que nesse estudo será adotado 

como um diferencial de Qualidade de Vida no Trabalho. 

 

É impossível querer separar o homem em facetas dependentes, ele é um todo 

com facetas interdependentes, ou seja, ligadas umas as outras. Bom Sucesso 

(1997), faz seu comentário sobre esse modo de ver o ser humano. “A visão holística 

da vida, a percepção do ser humano em sinergia total com o universo, desperta para 
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a impossibilidade de separar facetas da vida e tratá-las sem considerar sua 

interdependência”.   

 

Esse conceito originou-se no início na década de 1920 com Felix Deutsch, 

que assinou a medicina psicossomática como prática da promoção da saúde que 

procurava levar em consideração a integração entre as funções do corpo e os 

processos mentais.  A medicina psicossomática é entendida por Limongi-França 

(1994, p. 29) “como uma postura, uma atitude do médico ou de qualquer profissional 

da área da saúde que concebe o ser humano como ser biopsicossocial”. 

 

A psicossomática preocupa-se com as interfaces, as conexões, as 
ligações entre o biológico, psicológico e social. Preocupa-se com a 
integração, ao partir do princípio que o ser humano constitui-se numa 
unidade composta, indissociavelmente, por um corpo físico, uma 
subjetividade pessoal e singular, e um contexto histórico e social 
onde vive inserido. Cada ser humano é único, individual, mas todos 
os seres humanos vivem e convivem em interação uns como os 
outros e com o ambiente que os circunda. A interdisciplinaridade 
emerge naturalmente como forma inevitável de lidar com o 
conhecimento, na vivência do dia-a-dia (HULAK, 2003, p. 7). 

 

Na visão holística, onde o ser humano é visto como um todo integrado, 

biopsicossocial, toda manifestação é complexa e interligada, composta por 

interfaces, biológica, psicológica e social que reagem simultaneamente aos 

estímulos recebidos. 

 

Para Limongi-França (1996, p.146), esse complexo biopsicossocial, responde 

simultaneamente as condições de vida. Estas respostas apresentam variadas 

combinações e intensidades nestes três níveis e podem ser mais visíveis em um 

deles, embora todos sejam sempre interdependentes.  

 

As interfaces, parte integrante e interdependente do ser humano, o biológico, 

psicológico e social são representados, segundo Limongi-França (2001, p.5) da 

seguinte maneira: 
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• Nível biológico - refere - se às características físicas herdadas ou 

adquiridas ao nascer e durante toda a vida. Inclui metabolismo, 

resistências e vulnerabilidade dos órgãos ou sistemas. 

 

• Nível psicológico - refere-se aos processos afetivos, emocionais e 

de raciocínio, conscientes ou inconscientes, que formam a 

personalidade de cada pessoa e o seu modo de perceber e 

posicionar-se diante das pessoas e das circunstâncias que vivência. 

 

• Nível social - revela os valores, as crenças, o papel na família, no 

trabalho e em todos os grupos e comunidades a que cada pessoa 

pertence e de que participa. O meio ambiente e a localização 

geográfica também formam a dimensão social. 

 

O Quadro 4 mostra claramente os valores dos três níveis que propõe a visão 

holística.  

 
Quadro 4  

Enfoque Biopsicossocial  

Nível Biológico Nível Psicológico Nível Social 

§ Sono, alimentação e 
Atividade Física.  

§ Intervenção Clínica. 

§ Medicação, vitaminas. 

§ Técnicas de distensão de 
repouso. 

§ Adequação do estilo de 
vida ás necessidades 
individuais. 

 

§ Auto Conhecimento. 

§ Métodos: terapêuticos, 
espirituais e filosóficos. 

§ Busca de convivência menos 
conflituosa com pares 
grupos. 

§ Compensação de frustrações 
com atividades de auto-
realização. 

§ Compreensão dos símbolos e 
das necessidades dos pares. 

  

§ Melhoria das condições de 
vida pessoal e familiar. 

§ Desenvolvimento profissional 
e cultural. 

§ Interação indivíduo e meio 
ambiente. 

§ Revisão e 
redimensionamento das 
formas de organização de 
trabalho. 

§ Investimento na autogestão 
de carreira do sucesso 
profissional e pessoal. 

Fonte: Limongi-França (2001) 

 

Estas esferas denotam a preocupação em ver o ser humano como um todo, 

esse entendimento foi consolidado, quando em 1980 a Organização Mundial da 
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Saúde (OMS) estabeleceu que a saúde não é apenas a ausência de doença, mas 

também o completo bem estar biopsicossocial (FRANÇA JR.; PILLATI, 2004, p.4). 

 

Para Sampaio (2004, p. 30), desde que a OMS definiu a saúde como 

condição física, psicológica e social, alguns índices além dos tradicionais foram 

levados em consideração para se considerar uma pessoa ou uma situação 

saudável. 

 

Limongi-França (1994, p.13), em seus estudos sobre a história da promoção 

da saúde por volta do século XIX, constatou que havia grande compreensão, 

diagnóstico e combate aos agentes biológicos, químicos e físicos causadores de 

doenças. Isso é claro através dos estudos de Pouis Pasteur e Robert Koch. Porém o 

mesmo não aconteceu na compreensão, diagnóstico e na terapêutica dos agentes 

psicológicos - representados pela emoção e conflitos, e dos agentes psicossociais - 

representados pelo ambiente e organização do trabalho.  Posteriormente houve um 

entendimento e intervenção sobre esses agentes, onde focalizou-se que as 

estruturas sociais são um dos fatores de risco para o desenvolvimento de doenças. 

 

Daí a tendência da psicossomática em compreender o processo de adoecer, 

visto que não só os fatores biológicos, químicos e físicos podem ser as causas das 

doenças, e assim igualmente os agentes psicológicos e psicossociais, como por 

exemplo, as estruturas sociais.    

 

Entre os distúrbios psicossomáticos do trabalho o que ganha destaque 

segundo Limongi-França (1994, p.17), é o estresse. Segundo a autora, “estresse é o 

conjunto de reações que o organismo desenvolve ao ser submetido a uma situação 

que exige esforço para adaptar-se”. 

 

As organizações começaram a entender que precisavam encontrar um ponto 

de equilíbrio entre trabalho e melhoria da qualidade de vida dentro e fora da 

empresa, pois as dificuldades emocionais decorrentes da vida pessoal interferem no 

desempenho profissional (MELLO, 2002 p.67). 
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Para diversos estudiosos do assunto não parece difícil estabelecer um vínculo 

positivo entre a alta qualidade de vida no trabalho e baixo nível de estresse. Para 

alguns, a relação é direta: 

 

 

Para se alcançar o aumento da produtividade, da excelência de um 
produto ou da qualidade de um serviço é preciso, antes, estabelecer 
níveis mais expressivos de QVT, gerenciando, inclusive, o estresse e 
suas manifestações negativas no ambiente de trabalho. (MORAES; 
KILIMNIK, 1994). 

 

 

O estresse pode se definido: 

 

 
 O processo de perturbação engendrado no indivíduo pela 
mobilização excessiva de sua energia de adaptação para o 
enferrujamento das solicitações de seu ambiente profissional, 
solicitações estas que ultrapassam as capacidades atuais, físicas ou 
psíquicas do indivíduo (ALBERT, 1993 apud ENCONTRO 
NACIONAL DE ESTUDOS DO TRABALHO, 1999). 
 
 
 

Nota-se que há dois componentes básicos para ocorrência do estresse: a 

exigência e a capacidade, que estão associados à condição humana. 

 

Tendo por referência estudos de Cerquinho (1994, p.13) sobre a ética da 

condição humana no trabalho se vê o seguinte depoimento: 

 
Esta ética busca a identificação, eliminação, neutralização ou 
controle de riscos ocupacionais, observáveis no ambiente físico, 
padrões de relação de trabalho, carga física e mental requerida para 
cada atividade, implicações políticas e ideológicas, dinâmica da 
liderança empresarial e do poder formal e informal, o significado do 
trabalho em si, até o relacionamento e satisfação das pessoas no 
seu dia a dia.  

 

MARTINS (2002, p.13), apresenta em seu levantamento da história sobre 

condição humana no trabalho, que o assunto voltou-se inicialmente para a questão 

da moral no grupo, a partir da demonstração de que uma fábrica é uma instituição 
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social. Primeiramente foi citado Mayo (1945) que estudou as necessidades básicas 

de segurança, de associação, de prestígio e de auto-realização; Maslow (1954) 

quanto aos fatores de motivação e higiênicos que geram estabilidade de interesse e 

comportamento de continuidade; Herzberg (1968) para estilos de liderança e 

resultados entre líder, liderados e alvo a ser atingido, maturidade e processos 

decisoriais. 

 

No entanto, Limongi-França (1996, p.149), comenta que as contribuições para 

o estudo do comportamento organizacional foram principalmente as abordagens 

sistêmicas, administração participativa, o avanço das pesquisas e o interesse das 

questões prevencionistas, ergonômicas e da saúde mental do trabalho, os 

movimentos sociais, a escola francesa, especialmente Dejours. 

Dejours (1994) contribuiu dando enfoque na psicopatologia do trabalho. Sua 

principal contribuição é a análise do sofrimento mental no trabalho e a utilização de 

uma metodologia que atua sobre os espaços coletivos de trabalho, de forma a 

diferenciar e resgatar o sofrimento desagregador e o sofrimento criativo. 

Quando o sofrimento pode ser transformado em criatividade, ele traz 
uma contribuição que beneficia a identidade. Ele aumenta a 
resistência do sujeito ao risco de desestabilização psíquica e 
somática. O trabalho funciona então como medidor para saúde. 
Quando, ao contrário a situação de trabalho, as relações sociais de 
trabalho e as escolhas gerenciais empregam o sofrimento no sentido 
de sofrimento patogênico, o trabalho funciona como medidor da 
desestabilização e da fragilidade da saúde (DEJOURS, 1994, p. 
137). 

 

Várias são as metodologias propostas para serem abordadas nos ambientes 

organizacionais, já estudas e pesquisadas por vários autores tais como: Dejours, 

Werther e Davis, Walton, Fernandes, Nadler e Lawler, Limongi-França entre outros. 

 

Este estudo será elaborado a partir do atual enfoque da QVT citado 

anteriormente, enfoque biopsicossocial, isto é, a pessoa considerada um complexo 

dinâmico que não pode ser dividida em partes, mas vista como um todo (visão 

holística) e têm potencialidades biopsicossociais que respondem simultaneamente 

as condições de vida. 
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2.2.5 Indicadores de QVT 

 

 

“Indicadores são ferramentas de planejamento e decisão que permitam 

clareza de critérios, objetividade de avaliação, facilidade de levantamento de 

informação, visibilidade de dados, efeitos de determinadas ações” (LIMONGI-

FRANÇA, 1996, p.159). 

 

A idéia – é através dos indicadores – viabilizar maior capacidade estratégica, 

gerencial e operacional para questões de qualidade de vida no trabalho. A 

consolidação de indicadores de gestão de qualidade de vida no trabalho pode levar 

a área de gestão de pessoas a um amadurecimento conceitual e metodológico com 

a mesma importância de outras áreas na organização. Localizar e descrever 

aspectos que permitam registro, comparação e avaliações na construção de um 

método de análises baseado em indicadores.  

 

Para Limongi-França (1996, p.159), o objetivo dos indicadores está associado 

a “necessidade políticas decisoriais, a compreensão das características culturais de 

uma comunidade, a ferramenta de desenvolvimento e a competitividade 

internacional”. Para autora é difícil especificar as definições operacionais que 

constituirão o indicador representativo de determinado setor. 

 

Cavassani A.; Cavassani E. e Biazin (2006 p.4,) explanam que os indicadores 

evidenciam fatores que afetam a qualidade de vida no trabalho. Diversos estudiosos 

ao longo dos anos, entre eles Nadler e Lawler, Walton, Hackman e Oldhan, criaram 

uma espécie de indicadores mostrando os fatores que influenciam na qualidade de 

vida dos trabalhadores.  

 

 

2.2.5.1 Indicadores segundo Nadler e Lawler (1983) 
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Na opinião de Nadler e Lawler (1983, p. 30), os fatores que prevêem o 

sucesso do programa de QVT, são: 

 

i.Percepção da necessidade; 

ii.O foco do problema que é destacado na organização; 

iii.Estrutura para identificação e solução do problema, teoria modelo de 

projeto de treinamentos e participantes; 

iv.Compensações projetadas tanto para os processos quanto para os 

resultados; 

v.Sistemas múltiplos afetados; 

vi.Envolvimento amplo da organização; 

 

2.2.5.2 Indicadores segundo Hackman & Oldham (1975 

  

 Já para Hackman & Oldham, as dimensões do cargo são fundamentais na 

QVT. Segundo Detoni (2001, p. 51), os autores partem do pressuposto de que a 

Qualidade de Vida no Trabalho pode ser avaliada em função das dimensões da 

tarefa, do estado psicológico. O modelo completo pode ser observado na figura a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Modelo Completo de Hackman e Oldham 
Fonte: Detoni (2001, p. 52) 

Dimensões 
da tarefa 

Estado 
Psicológico 

Resultados pessoais 
e de Trabalho 

Significância 
percebida do 
trabalho 
 
Responsabilidade 
percebida pelos 
resultados do 
trabalho 

Conhecimento 
dos resultados do 
trabalho 
 

Feedback 

Variedade de habilidade 
Identidade da tarefa 
Significação da tarefa 

Autonomia 

Eficácia da necessidade de 
crescimento do trabalhador 

- Alta motivação interna 
para o trabalho.  
- Alta qualidade no 
desempenho do 
trabalho 
- Alta satisfação com o 
trabalho 
- Absenteísmo e 
rotatividade baixa 
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De acordo com Sampaio (2004, p.40), os autores Hackman & Oldham 

elaboraram uma relação estrutural entre as características do trabalho e as atitudes 

e comportamentos do indivíduo no trabalho e, a partir daí, idealizaram uma 

metodologia com 21 variáveis que hoje são utilizados como indicadores de QVT. 

 

Este modelo tem como fundamento a idéia de que existem três estados 

psicológicos críticos para a determinação da motivação e da satisfação de um 

indivíduo no trabalho. Esses estados psicológicos críticos envolvem a: 

 

i.Percepção do trabalhador na significância do trabalho; 

ii.O grau de responsabilidade pelos resultados; 

iii.Conhecimento real dos resultados obtidos. 

 

Soares (1992) relata que a idéia central de Hackman & Oldham está 

associada às noções de satisfação e motivação.  

 

 

2.2.5.3 Indicadores segundo Werther & Davis (1983) 

 

 

Segundo Rodrigues (1999, p.89), os autores Davis e Werther interpretam que 

a QVT é afetada por vários fatores: supervisão, condições de trabalho, pagamento, 

benefícios e projetos de cargos. No entanto, eles concordam que é a natureza do 

cargo que envolve mais intimamente o trabalhador. 

 

 O projeto de cargos é visto pelos autores em três níveis: organizacionais, 

ambientais e comportamentais, estes foram resumidos por Rodrigues (1999, p.89) e 

reproduzidos na Figura 2. 
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Fatores Ambientais QVT Fatores Comportamentais 

§Sociais 
§Tecnológicos 

§Necessidade de recursos 
    humanos. 

§Culturais § Motivação 
§Econômicos § Satisfação 
§Governamentais 

 

 

Fatores Organizacionais 
§Propósito 
§Objetivos 
§Organização 
§Departamentos 

 

§Cargos 

 

  Figura 2  Fatores que influenciam QVT segundo Werther e Davis (1983).    
  Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Rodrigues (1999 p.91) 
 

Segundo Sampaio (2004, p.35), esses autores relacionam QVT a um 

programa de cargos e carreira. Essa teoria afirma que a promoção a outro cargo 

confirma a auto-realização, o sucesso, e o torna realizado. Em uma pesquisa 

realizada por Werther e Davis (1983 apud SAMPAIO, 2004 p.35), um trabalhador 

que possui o desejo de satisfazer necessidades de ordem superior apresenta melhor 

desempenho quando colocado em um cargo no qual a autonomia, a variedade e a 

retro-informação são consideradas elevadas. 

 

Apareceram controvérsias quanto à abordagem dos autores. Na análise de 

Lima (1995), existe certa falta de coerência nos projetos de cargo, pois enquanto os 

elementos comportamentais fazem com que os especialistas acrescentem mais 

autonomia, variedade, identidade de tarefa e retro-informação, os fatores de 

eficiência apontam para maior especialização, menor variedade, autonomia mínima 

e outros fatores conflitantes. Assim, cargos mais eficientes podem gerar menor 

satisfação, enquanto que os de maior satisfação podem se tornar ineficientes.  No 

modelo de Werther e Davis (1983) há a recomendação que o desenho dos cargos 

evolua permanentemente sempre o adaptando ao perfil do trabalhador. 

 

 

2.2.5.4 William Westley (1979) 
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A avaliação de qualidade de vida no trabalho pode ser examinada, segundo o 

modelo de Westley (1979 apud FERNANDES, 1996), basicamente através de quatro 

indicadores fundamentais: 

 

i.Indicador econômico, representado pela equidade salarial e equidade no 

tratamento recebido; 

ii.Indicador político, representado pelo conceito de segurança no emprego, 

o direito a trabalhar e não ser discriminatoriamente dispensado; 

iii.Indicador Psicológico, representado pelo conceito de auto-realização; 

iv.Indicador sociológico, representado pelo conceito de participação ativa 

em decisões ativa em decisões diretamente relacionadas com o processo 

de trabalho, com a forma de executar as tarefas, com a distribuição de 

responsabilidade dentro da equipe.  

 

Esses indicadores são identificados por prováveis problemas.  Sampaio 

(2004, p. 35), esclarece que o problema político traz como conseqüência à 

insegurança, o econômico traz a injustiça, o psicológico alienação e o sociológico a 

anomia, a falta de normas socialmente construídas.  

 

Na pesquisa realizada por Nunes e Moraes (2002), a base do estudo foi os 

critérios de QVT do modelo de Westley (1979). Nessa pesquisa foram avaliados os 

quatro tipos de problemas, políticos, econômicos, psicológicos e sociológicos, que 

fazem face às pessoas no trabalho. Para tanto, as variáveis analisadas dentro dos 

critérios foram: 

 

1. Indicador econômico – salário, remuneração justa, assistência 

médica, auxílio alimentação, seguro de vida, previdência privada, 

condições físicas do ambiente de trabalho, condições de trabalho, ritmo de 

trabalho e carga horária; 

2. Indicador político – segurança no emprego, atuação sindical, feedback 

extrínseco, liberdade de expressão, valorização do cargo e relacionamento 

com a chefia; 
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3. Indicador psicológico – feedback intrínseco, realização pessoal, nível 

de desafio, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, 

criatividade, variedade de tarefas e identidade com a tarefa; 
4. Indicador sociológico – participação, autonomia, relacionamento 

interpessoal, responsabilidade e valor pessoal reconhecido. 

 

Ruschel (1993, p. 53), resumiu o modelo de Westley com uma ilustração 

apresentado pelo Quadro 5. Para Westley (1979 apud RUSCHEL, 1993), a 

insegurança e a injustiça são decorrentes da concentração do poder e da 

concentração dos lucros e consequentemente exploração dos trabalhadores. Já a 

alienação advém das características desumanas que o trabalho assumiu pela 

complexidade das organizações, levando a uma ausência do significado do trabalho, 

e a anomia, uma falta desenvolvimento moral com as próprias tarefas.  
 

Quadro 5  
 Indicadores de Qualidade de Vida no Trabalho (Westley) 

ECONÔMICO POLÍTICO PSICOLÓGICO SOCIOLÓGICO 

§Equidade salarial. 

§Remuneração 
adequada. 

§Benefícios. 

§Local de trabalho. 

§Carga horária. 

§Ambiente externo. 

§Segurança no 
emprego. 

§Atuação sindical. 

§Retroinformação. 

§Liberdade de 
expressão. 

§Valorização do cargo. 

§Relacionamento com a 
chefia. 

§Realização. 

§Nível e desafio. 
§Desenvolvimento 
Pessoal. 
§Desenvolvimento 
profissional. 

§Criatividade. 

§Auto-avaliação 

§Variedade de tarefa. 

§Identidade c/ tarefa 

§Participação nas 
decisões. 

§Autonomia. 

§Relacionamento 
interpessoal. 

§Grau de 
responsabilidade. 

§Valor pessoal. 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Ruschel (1993, p. 53). 

    

Alguns autores têm apresentado estudos com novos critérios de indicadores. 

No Brasil Fernandes (1992), aponta os seguintes focos dos programas de Qualidade 

de Vida no Trabalho: reestruturação dos pontos de trabalho, melhoria da cultura 

organizacional, criação de grupos autônomos ou autogerenciados.  

 

Entre os critérios de indicadores de Qualidade de Vida no Trabalho o mais 

utilizado no Brasil é proposto por Walton (1975), que podem ser operacionalizados 

de acordo com a proposta do programa de QVT de cada empresa.  O foco desta 
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conceituação está na “humanização e responsabilidade social, considerando o poder 

da empresa”. Kanikadan et al. (2005, p. 4) definiram os indicadores para facilitar a 

compreensão e comparação de cada critério.  

 

1. Compensação justa e adequada: remuneração recebida dentro de padrões 

organizacionais baseados na cultura e em modelos ideológicos. Indicadores: 

Salário e Jornada de trabalho; 

2. Condições de trabalho seguras e saudáveis: horários razoáveis, 

condições físicas que reduzam riscos de danos e doenças, existência de 

critérios que respeitem idade, estrutura física. Indicadores: Ambiente físico e 

Salubridade; 

3. Oportunidades imediatas para desenvolver e usar as capacidades 

humanas: considerar potencialidades, e desafio pessoal-profissional. 

Indicadores: Estima e Capacitação múltipla; 

4. Oportunidades futuras para o crescimento contínuo e a garantia de 

emprego: oportunidade de carreira, uso do conhecimento, das habilidades 

expandidas e das habilidades recém adquiridas. Indicadores: Carreira, 

Desenvolvimento Pessoal e Estabilidade no emprego; 

5. Integração social na organização: corresponde a ausência de preconceito. 

Indicadores: Ausência de preconceitos, Habilidade social e Valores 

comunitários; 

6. Constitucionalismo na organização: noção de cidadania. Indicadores: 

Direitos garantidos, Privacidade e Imparcialidade; 

7. Trabalho e espaço total na vida do indivíduo: valorização de outros 

pilares que sustentam a vida das pessoas. Indicadores: Liberdade de 

expressão, Vida pessoal preservada e Horários previsíveis; 

8. Relevância social do trabalho: ações referentes ao meio ambiente, 

oportunidade de emprego, atendimento das necessidades sociais. Indicadores: 

Imagem da empresa e Responsabilidade social da empresa. 
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2.2.6. Construção dos Indicadores 
 
 

A construção de indicadores do instrumento BPSO (96) para avaliar a 

satisfação de Qualidade de Vida no Trabalho, tem em sua fundamentação o 

conjunto de indicadores do Índice de Desenvolvimento Social (IDS), Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) e as categorias de Walton (LIMONGI-FRANÇA, 

1996, p.163). 

 

Em síntese, o Índice de Desenvolvimento Social - IDS é composto pelos 

indicadores de: esperança de vida, grau de alfabetização, distribuição de renda. A 

composição do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH são: alimentação, saúde, 

seguro de vida, conhecimento, condições de trabalho, segurança contra o crime, 

lazer, participação econômica, participação cultural e política.  

 

Richard Walton foi o protagonista da criação dos indicadores. Ele observou 

desde as necessidades mais básicas do ser humano, notou as condições da 

organização, passou pelas necessidades secundárias do homem, com realce para 

auto-realização. Seu conceito engloba a visão do enfoque biopsicossocial. Assim, 

foram propostos indicadores empresariais que se operacionalizados pela empresa, 

podem evidenciar a construção de QVT, conforme expõe o Quadro 6. 

Quadro 6  
 Indicadores empresariais de QVT 

Critérios Foco 

Organizacional Imagem, treinamento & Desenvolvimento, Processos e Tecnologia, 

Comitês de Decisão, Ausência de Burocracia e Rotinas de Pessoal. 

Biológico Semana Interna de Prevenção de Acidentes, Controle de Riscos 

Ergonômicos - PPRA, Ambulatório Medico, Ginástica Laboral, 

Refeições (refeitório), Saúde – PCSMO, Comissão – CIPA. 

Psicológico Recrutamento e Seleção, Avaliação do Desempenho, Camaradagem – 

clima organizacional, Carreira, Salário e Vida Pessoal. 

Social Convênio Comercial, Tempo Livre – Lazer, Filhos, Cesta básica.  

Previdência Privada, Financiamento de Custos.  

Fonte: Limongi-França (2001 p. 7) 
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Como pode ser observado no critério biológico, em seu foco constam algumas 

das Normas Regulamentadoras da Legislação de Saúde que segundo Limongi-

França (1996, p. 167), devem constar como indicadores de qualidade de vida.  

Ressalva-se que algumas normas constam como obrigatórias: Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes (CIPA), Semana Interna de Prevenção de Acidentes 

(SIPAT), Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), Controle Médico e 

de Saúde Ocupacional (PCSMO).  

 

Um critério que vem sendo utilizado é a visão que o funcionário tem da 

empresa que ele trabalha. Tolfo e Piccinini (2001, p. 181), em sua pesquisa sobre as 

melhores empresas para trabalhar no Brasil, concluíram que o orgulho do trabalho e 

da empresa, a clareza e a abertura na comunicação interna e a oportunidade de 

carreira estão entre os critérios de maior importância para que a empresa seja 

considera boa de trabalhar.  

 

Dutra (1996, p. 17), cita a carreira com um indicador poderoso de QVT. Ele 

define carreira como: “ uma seqüência de atitudes e comportamentos, associada 

com experiência a atividades relacionadas ao trabalho, durante o período de vida de 

uma pessoa”. Ele e outros especialistas afirmam que o emprego fixo acabou e o que 

importa atualmente é a empregabilidade. Tem-se assim, um importante 

desdobramento deste indicador. 

 

Outros aspectos da gestão de pessoas, que segundo Limongi-França (1996, 

p.168), podem ser utilizados como indicadores empresarias de Qualidade de Vida no 

Trabalho: 

 

• Cultura: atividades de lazer, arte e informação cultural que as 

empresas desenvolvem e que interferem positivamente no clima 

organizacional e na motivação dos funcionários.  

 

• Gentileza: gentileza no trabalho se traduz em atos de 

reconhecimento e valorização do outro e Humor: são indicadores 

da cultura e o nível de integração das pessoas de um grupo.  
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•  Educação: a excelência da educação só poderá ser expressa 

mediante a formação mais ampla do homem, que foi o agente de 

transformações da sociedade em geral e da indústria em 

particular. 

 

•  Produtos ecologicamente corretos: os consumidores estão se 

preocupando mais e mais com o meio ambiente. No futuro não 

poderemos ter produtos agressivos ao meio ambiente. Para 

tanto, são necessárias algumas providencias, como utilizar 

embalagem de um material reciclado, implantar sistema para 

coleta de água de chuva, reduzir consumo de energia, utilizar 

transporte de massa em lugar de carro próprio, não utilizar cloro 

para alvejar papel, separar o lixo (vidros, papel, plástico) para 

posterior reciclagem, restrição de produtos com alto teor de 

chumbo.     

 

2.3 RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL – SER 

 

 

O assunto responsabilidade social empresarial pode ser considerado quase 

tão antigo quanto às próprias noções de empresa e negócios. Ao longo da história, a 

responsabilidade social vem assumindo aspectos diferentes, na mesma medida em 

que o papel e a influência das empresas na sociedade vêm se transformando no 

decorrer das últimas décadas. Essas mudanças também vêm ocorrendo 

simultaneamente com as conquistas da humanidade no campo social.  

 

Segundo Flyvbjerg (1994) o fenômeno social é provocado pelo seu agente, o 

homem. Entender as ações do homem e os fenômenos por ele originados – como os 

fenômenos sociais e suas diversas conseqüências históricas – é um verdadeiro 
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desafio, tornando imprescindível algumas considerações sobre sua evolução 

histórica.  

 

 

2.3.1 As Raízes Históricas da Responsabilidade Social Empresarial 
 

 

A “filosofia que permeia quase todos os aspectos relacionados à 

responsabilidade social é o desejo humano de ajudar outras pessoas sem a 

exigência de benefícios pessoais”, afirma Hudson (1999, p.1-4).  A maioria das 

pessoas pensa na questão social em termos de caridade e pressupõe que é um 

fenômeno moderno. Para que se entenda melhor esse fenômeno, deve-se voltar à 

época da rainha inglesa Elizabeth I (1558-1603), ou ainda, aos tempos do Império 

Romano, afinal de contas, a palavra “caridade” tem origem latina, caritas, 

significando amor ao próximo ou beneficência e liberalidade para com os 

necessitados ou menos afortunados. A palavra “filantropia”, de origem grega, 

significa boa vontade para com as pessoas. Essa filosofia, no entanto, data de mais 

longe. As pessoas dizem, “a caridade começa em casa” – e assim foi – desde os 

tempos mais remotos eram os grupos familiares que cuidavam dos membros 

pequenos, enfermos, deficientes, velhos, viúvos e órfãos.  
 

Hudson (1999 p. 4) destaca que com o crescimento das primeiras vilas e 

cidades e o movimento das pessoas para longe de suas famílias, novas formas de 

auxílio social eram necessárias. As primeiras civilizações egípcias desenvolveram 

um severo código moral com base na justiça social. Esse código encorajou as 

pessoas a ajudarem umas as outras em suas necessidades – por exemplo, ao 

transportar um pobre para o outro lado do rio sem cobrar. O próprio faraó contribuiu 

ao dar abrigo, pão e roupas para os pobres quase 5.000 anos atrás.  

 

Na antiga Índia, o imperador budista Asoka (aprox. 274-232 a.C.) 

proporcionou instalações médicas, mandou que fossem cavados poços e, já 

preocupado com o meio ambiente numa época remota, plantou árvores para o 

deleite do povo. Na antiga sociedade grega, viajantes recebiam tanto comida como 

abrigo nas casas dos ricos ou então partilhavam a hospitalidade de camponeses. Os 
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profetas Judeus foram os pioneiros das modernas organizações promotoras de 

campanhas. Trabalhavam incansavelmente pela justiça social, política e econômica 

e pressionaram seus governos a modificar práticas políticas e administrativas. A 

idéia de dar esmolas também era muito difundida. Na época romana, o direito a 

milho grátis ou barato dependia da cidadania ou era hereditária, passando de pai 

para filho.  

 

No decorrer da história a caridade tem estado intimamente relacionada com o 

crescimento das organizações religiosas. Os ensinamentos judeus promoviam a 

idéia de que os pobres tinham direitos e os ricos deveres. As primeiras igrejas 

cristãs criaram fundos para apoio às viúvas, órfãos, enfermos, pobres etc. Esperava-

se que os fiéis levassem donativos, que eram colocados na ‘mesa do Senhor’, para 

que os necessitados pudessem recebê-los das mãos de Deus. Os primeiros legados 

foram autorizados pelo imperador Constantino I no ano 231 d.C., possibilitando a 

doação de recursos para caridade.  

 

No mundo islâmico, a filantropia foi usada para montar grandes hospitais. 

Exemplos de “fundos de miséria” também partiram do Islamismo quando pacientes 

indigentes recebiam cinco peças de ouro assim que recebessem alta.  

 

Nota-se que a questão da responsabilidade social em si tem existido há longo 

tempo, sempre exercendo um papel significativo na sociedade. De acordo com 

Stones e Freeman (1985), a afirmação clássica da responsabilidade social 

corporativa foi criada por Andrew Carnegie em seu livro ‘O Evangelho da Riqueza’, 

publicado em 1899, o qual se baseava no princípio da caridade, onde os membros 

ricos da sociedade eram obrigados a ajudar os mais pobres e, no princípio da 

custódia, os ricos eram guardiões da riqueza e da propriedade pública. Sua filosofia 

inspirou uma preocupação com a responsabilidade social das empresas, no entanto, 

conscientizar as empresas da sua responsabilidade social é um processo 

desafiador.  

 

Torres (2001, p.131), afirma que para entendermos a situação social das 

empresas e o seu efetivo papel na sociedade, torna-se necessário analisar os 

acontecimentos iniciados no final do século XIX, quando o discurso ético passa a 
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acompanhar mais de perto as idéias liberais e democráticas que começaram a 

clamar por maior igualdade de direitos e oportunidades para que todos os indivíduos 

pudessem desenvolver suas capacidades.  
 
Parte dos democratas liberais identificava o elemento liberal como a 
igual liberdade de todos os indivíduos em desenvolver suas 
capacidades, e não como a liberdade de o mais forte poder eliminar 
o mais fraco, segundo as regras do mercado. (TORRES, 2001, p. 
131). 
 

 

Nota-se que os primeiros interesses das empresas e empresários em relação 

às questões sociais surgiram em decorrência das idéias democráticas liberais. 

Nesse período, ocorreram as primeiras, e obviamente isoladas, manifestações de 

parte do pensamento empresarial e acadêmico, que procuravam não limitar a 

atuação das empresas na busca do lucro a qualquer preço e passaram a referir-se a 

outro papel, que as instituições privadas, tanto comerciais quanto industriais, 

deveriam cumprir o papel social. 

  

Conforme Torres (2001 p.132), essas novas idéias foram combatidas com 

veemência pela maioria dos empresários, defensores de um pensamento capitalista 

mais conservador, hegemônico nos meios acadêmicos. Essas idéias foram 

associadas, de forma pejorativa, ao pensamento socialista à época – que foi 

significativamente representativo em parte da Europa no início do século XX.  

 

Observa-se que a chamada responsabilidade social das empresas nos países 

considerados mais desenvolvidos não é um assunto novo. Desde o início do século 

XX, registram-se manifestações concretas a favor de um comportamento social mais 

responsável nas empresas. Já nos anos 20, a idéia de uma atuação social mais 

efetiva por parte da empresa era difundida, porém, esta não teve uma aceitação 

imediata pela maioria dos empresários e intelectuais.  

 

Duarte (1996 apud TORRES, 2001) afirma que somente nos anos 40, em 

parte da Europa, foi que se registrou o primeiro apoio empresarial explícito e 

significativo à necessidade de as corporações atuarem com responsabilidade em 
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relação aos seus funcionários e contribuírem de forma efetiva para o bem estar da 

sociedade.  

 
Em 1942, a idéia aparecia num manifesto subscrito por 120 industriais 

ingleses, onde se afirmava sem rodeios: 
 
A responsabilidade dos dirigentes de indústrias é manter um 
equilíbrio justo entre os vários interesses do público como 
consumidor, dos funcionários e operários como empregados e dos 
acionistas como investidores. Além disso, dar a maior contribuição 
possível ao bem-estar da nação como um todo (DUARTE, 1996 apud 
TORRES, 2001).  
 

 

Torres (2001, p. 43), destaca que o conceito teórico de responsabilidade 

social originou-se na década de 50, quando a literatura formal sobre o tema aparece 

nos Estados Unidos e na Europa. A preocupação dos pesquisadores dessa década 

era com a excessiva autonomia dos negócios e o poder destes na sociedade, sem a 

devida responsabilidade pelas conseqüências negativas de suas atividades. As 

primeiras definições eram vagas e ambíguas. 

  

Conforme Borger (2001, p. 38, 39), Howard Bowen foi o precursor da 

responsabilidade social empresarial, cujos estudos têm como idéia básica, que os 

negócios são centros vitais de poder e decisão e que as ações das empresas 

atingem a vida dos cidadãos em muitos pontos. A pergunta que Bowen formula é: 

“quais são as responsabilidades com a sociedade que se espera que os ‘homens de 

negócios’ assumam?”. Na sua definição inicial, “refere-se as obrigações dos homens 

de negócios para seguir políticas, decisões ou ainda as linhas de ação desejáveis 

em termos de objetivos e de valores da nossa sociedade”. Ele revigora a idéia de 

que as empresas devem compreender melhor seu impacto social e o desempenho 

social e ético deve ser avaliado por meio de auditorias e incorporado à gestão dos 

negócios.  

 

Posteriormente, na década de 1960, os estudos e as pesquisas se 

preocupam com a formalização do conceito e a definição de responsabilidade social 

empresarial, predominando a visão de que a responsabilidade das empresas vai 

além da responsabilidade de maximizar lucros, implicando sim, a postura pública 
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perante os recursos econômicos e humanos da sociedade e a vontade de ver esses 

recursos utilizados para fins sociais mais amplos e não simplesmente para os 

interesses privados dos indivíduos.  

 

Para Davis e Blomstrom (1966 apud BORGER, 2001), nessa década 

começam a ser reconhecidas as relações das empresas com os agentes externos e 

a se considerar os efeitos de suas decisões e ações em todo o sistema social. Os 

homens de negócios implicam a noção de responsabilidade social quando 

consideram as necessidades e interesses de outros que podem ser afetados pelas 

ações dos negócios. 

 

Borger (2001) considera a multiplicidade de interesses e identifica os grupos 

de interesse que envolve as empresas na sua definição de responsabilidade social. 

 
Uma firma socialmente responsável é aquela cujo staff gerencial 
equilibra uma multiplicidade de interesses. Em vez de procurar 
apenas aumentar os lucros dos acionistas, uma empresa 
responsável também considera os empregados, fornecedores, 
distribuidores, comunidades locais e a nação.  

 

Entretanto, foi durante o período que se estendeu do final dos anos 60 ao 

início da década de 1970, que nos EUA e na Europa uma atuação mais voltada ao 

social ganhou destaque, basicamente como resposta às novas reivindicações de 

alguns setores da sociedade que iniciaram uma efetiva cobrança por um 

comportamento socialmente responsável no âmbito das empresas. Torres (2001, p. 

129) afirma que essa maior atenção em relação ao comportamento das empresas 

privadas surgiu no contexto das reivindicações pela ampliação da participação da 

sociedade nas empresas, como por exemplo, durante o fortalecimento do 

movimento estudantil europeu, nas lutas pelos direitos civis norte-americanos e nas 

manifestações contra as armas químicas utilizadas na Guerra do Vietnã, entre elas o 

napalm. A Guerra do Vietnã provocou um grande desgaste político para os governos 

Nixon e Ford. Da mesma forma, afetou negativamente a imagem das empresas que 

se beneficiaram economicamente com aquele episódio. 

  

Portanto, pode-se afirmar que uma maior preocupação com as decisões 

tomadas pelos líderes empresariais aparece a partir do final dos anos 60 e início dos 
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70, tanto nos EUA quanto na Europa, refletindo uma visão de mudanças no contato 

social entre os negócios, a sociedade e a incorporação, ainda que limitada, das 

emergentes e novas responsabilidades sociais surgidas neste período.  

 
Para Borger (2001, p. 40) em 1971, o relatório do Comitê For Economic 

Development (CED), entidade formada por empresários e educadores, observou que 

o contato da sociedade com os negócios estava mudando de maneiras importantes 

e substantivas. 

 
Os negócios estão sendo chamados para assumir responsabilidades 
amplas para a sociedade como nunca antes e para servir a uma 
ampla variação de valores humanos (qualidade de vida além de 
quantidade de produtos e serviços). Os negócios existem para servir 
à sociedade. Seu futuro dependerá da qualidade da gestão em 
responder as mudanças de expectativas do público (BORGER, 2001 
p. 40).  
 

A função dos negócios, por consenso público, é servir de maneira construtiva 

às necessidades da sociedade para a satisfação desta. O CED articulou três círculos 

concêntricos para definir responsabilidade social: o primeiro círculo central inclui as 

responsabilidades básicas para a execução de sua função econômica – produzir 

bens e serviços, gerar empregos e crescimento econômico. O intermediário inclui a 

responsabilidade de exercer sua função econômica com a consciência sensível dos 

valores sociais e expectativas em constante mudança (conservação ambiental, 

relações com os empregados e expectativas mais rigorosas dos consumidores por 

informações, tratamento justo e proteção de injúrias). O círculo externo delineia as 

responsabilidades ainda amorfas que os negócios devem assumir para se envolver 

com o ambiente social.  

 
Nesse período, três linhas teóricas se destacam na literatura: o conceito de 

responsabilidade pública proposto por Preston e Post (1975), a visão estrutural de 

responsabilidade social de Archie Carrol (1979) e o conceito de Corporate 

Responsiveness, representado pelo trabalho de Ackerman (1975) e Sethi (1979).  

 

Outro fator determinante para o entendimento e a localização de todo esse 

processo de entrada das empresas no universo das ações de caráter social efetivo 
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foi a crise do Estado de Bem-Estar Social, denominado por alguns autores como 

Welfare State e que ocorreu na metade da década de 1970.  

 
A partir desses acontecimentos, a intervenção dos agentes privados passou a 

ser vista de outra maneira. 

 
A crise econômica e o crescimento do desemprego que atingiram a 
Europa na década de 80 contribuíram para que a empresa 
começasse a ser valorizada pela sua capacidade de salvaguardar o 
emprego – valor essencial da socialização na sociedade 
contemporânea. O papel da empresa vai além do econômico: 
ademais de provedora de emprego, é também agente de 
estabilização social (KISCHNER, 1998 p. 20). 
 

Nesse período, a atuação social por parte dos agentes privados e a própria 

questão da responsabilidade das corporações diante dos problemas sociais e 

ambientais começaram a destacar-se, tanto em práticas quanto em discursos. 

 

A falência do Estado como mantenedor de necessidades básicas do cidadão 

(a crise do Welfare State), juntamente com a escassez do trabalho ou emprego, 

essencialmente no final do século XX, abriu espaço e necessidade para o fenômeno 

da responsabilidade social corporativa.  

 

As empresas passaram a exercer um papel diferenciado do tradicional – 

provedora de bens e serviços. Ou seja, a sociedade que já reconhecia as empresas 

como grandes portadoras e geradoras de riquezas materiais, passou a defender a 

idéia de que elas deveriam e poderiam assumir uma maior responsabilidade para 

com a sociedade, assumindo e participando de causas sociais.  

 

Vassallo (2000) argumenta “que as ações de responsabilidade social 

estabelecem de maneira obsessiva uma transformação no modo das empresas 

conduzirem seus negócios”. A responsabilidade social tornou-se abrangente, 

envolvendo uma dimensão de responsabilidade para com toda a cadeia produtiva da 

empresa: cliente, funcionários, fornecedores, comunidade, ambiente e sociedade 

como um todo.  
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Sendo assim, no contexto dos mais recentes acontecimentos relacionados ao 

tema, podem-se ressaltar as manifestações da sociedade em detrimento de algumas 

empresas que sofreram denúncias por intermédio dos meios de comunicação e 

receberam o título de não–responsáveis ou não–éticas. São empresas acusadas, 

entre diversas questões, de destruir o meio ambiente e de utilizar matérias-primas 

que não se enquadram à preservação da vida no planeta; de aparecerem 

relacionadas com algum tipo de violação dos direitos humanos; de se encontrarem 

ligadas à utilização de trabalho escravo; de se encontrarem explorando a miséria de 

determinados povos ou, principalmente, de estarem relacionadas à utilização do 

trabalho infantil – exploração da mão-de-obra de crianças e jovens.  

 

Alguns acontecimentos ilustram muito bem essa questão. Cabe aqui citar o 

exemplo da empresa de material esportivo Nike, que teve sua marca associada à 

exploração da mão-de-obra na Ásia.  

 

De acordo com Grayson e Hodges (2002, p. 149), em 1992, a companhia de 

materiais esportivos Nike adotou em todo o mundo um código de conduta de saúde, 

segurança e critérios de trabalho. Apesar disso, a empresa freqüentou o noticiário 

nos últimos dez anos por causa das condições de trabalho ruins nas fábricas de 

seus produtos. A Nike contratou um ex–embaixador do EUA nas Nações Unidas 

para verificar as condições das fábricas na Ásia. Seu relatório elogioso caiu por terra 

quando vazou um informe interno detalhando as condições precárias de trabalho 

numa fábrica no Vietnã e pelo tempo excessivo de trabalho e salários baixos na 

Coréia.  

 
Como resposta ao descaso da Nike por seus empregados asiáticos, em 1997, 

28 estados dos EUA e 13 países fizeram um dia de protesto contra as práticas de 

trabalho da companhia, seguido da campanha “Boicote a Nike”. Essas ações 

reduziram as vendas da empresa e abalaram a imagem da organização em todo o 

mundo.  

 
Procurando minorar o problema, a Nike adotou um programa de educação e 

inspeção e, desde então, é uma das empresas que mais se esforça em acompanhar 

e opinar sobre os métodos utilizados em suas fábricas.  
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Conforme Grayson e Hodges (2002, p. 150), mesmo sendo uma empresa 

acostumada a estar à frente do mercado, a Nike foi pega de surpresa. Há não muito 

tempo, as preocupações dos ecologistas eram tão irrelevantes para os estrategistas 

de negócios quanto são hoje as preocupações dos esteticistas. Nota-se que os 

termos, preservação do meio-ambiente ou desenvolvimento sustentável deixaram de 

ser termos depreciativos e tornaram-se um símbolo de que nenhuma empresa se 

arriscaria a prescindir. Através desse exemplo, notam-se as recentes 

transformações nos hábitos de consumo e de cobrança por parte dos consumidores 

em todo o mundo. A confiança no governo, no processo político e nas empresas 

diminuiu. Escândalos, corrupções e uma aparente falta de responsabilidade levaram 

muita gente a questionar a autoridade concedida às organizações e a cobrar uma 

postura mais ética dessas empresas.  

 
Em várias partes do mundo a sociedade sente cada vez mais desejo e 

necessidade de questionar o que tem sido feito. Através dos meios de comunicação, 

podem-se obter prontamente informações sobre o funcionamento e os erros das 

instituições, bem como, pontos de vista diferentes.  

 
Os valores, os conceitos em que as pessoas acreditam seus padrões de vida 

e suas opiniões, com as quais julgam os outros, têm mudado. A iniciativa privada, 

como principal força de crescimento e desenvolvimento, é hoje o centro das 

atenções e traz consigo maiores responsabilidades e expectativas sobre sua 

conduta. Assim, está cada vez mais sob os holofotes o olhar do público e a vigilância 

da imprensa. A empresa atua diante dessas responsabilidades e, para seu sucesso, 

é crucial que haja um acompanhamento constante das ações realizadas diante da 

sociedade. 

  

É nesse ambiente cada vez mais complexo que os gerentes têm de tomar 

decisões diariamente, sem conhecimento nem recursos para saber como o seu 

trabalho pode ser atingido pela várias questões criadas pelas forças globais de 

mudança ou como enfrentá-las.  

 

 

2.3.2 Responsabilidade Social Empresarial – Conceitos Básicos 
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De acordo com Borger (2001, p. 15), o “conceito de responsabilidade social 

empresarial está relacionado a diferentes idéias”. Para alguns, ele está associado à 

idéia de responsabilidade legal e, para outros, pode transmitir a idéia de contribuição 

social voluntária e associação a uma causa específica. Trata-se de um conceito 

complexo e dinâmico, com significados diferentes em contextos diversos, exigindo 

reflexões sobre o tema.  

 

Silva (2002, p. 71) define responsabilidade social empresarial como “a 

obrigação que uma organização tem de agir de maneira que sirva tanto aos 

interesses próprios como aos interesses da sociedade”. Trata-se de um conceito 

relacionado à ética e a transparência na gestão dos negócios e que deve refletir-se 

nas decisões cotidianas que causam algum impacto na sociedade, no meio 

ambiente e no futuro dos negócios.  

 

 Dentro das conceituações de Borger (2001) e Silva (2002), ainda se propõe o 

conceito do Instituto Ethos de Empresas (2003, p. 6), onde O conceito da RSE está 

relacionado com a ética e a transparência na gestão dos negócios e deve refletir-se 

nas decisões cotidianas que podem causar impactos na sociedade, no meio 

ambiente e no futuro dos próprios negócios. 

 

 Tem-se assim que a responsabilidade social é um processo onde as 

empresas geram suas relações com uma série de partes interessadas que podem 

influenciar efetivamente o seu livre funcionamento. Assim como ocorre na gestão de 

qualidade, a questão social deve ser considerada como um investimento e não como 

um encargo.  

 
Grayson e Hodges (2002, p. 253) afirmam que “a responsabilidade social está 

transformando-se num parâmetro e referencial de excelência para o mundo dos 

negócios”. Este é um conceito que deve enfatizar o impacto das atividades das 

empresas para com todos os seus stakeholders.  

 

A responsabilidade social surge em um momento em que a governança 

corporativa e a gestão empresarial encontram-se em situações cada vez mais 
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complexas, nas quais questões ambientais e sociais são mais importantes para o 

êxito e a sobrevivência dos negócios.  

 

De acordo com o BNDES (2000), o desenvolvimento dos debates vinculados 

à questão da responsabilidade social está inserido no contexto internacional da 

globalização dos mercados. Esta, ao mesmo tempo em que amplia as possibilidades 

de trocas internacionais, impõem barreiras e desafios nos campos éticos, cultural, 

político e comercial. Neste contexto, o BNDES destaca: 
 

a) O posicionamento mais consciente e exigente dos consumidores e 

organizações da sociedade civil, atentos ao padrão competitivo das organizações 

em todo o mundo, sobretudo, quanto à exploração de inadequadas condições 

sociais e trabalhistas.  

 

b) A questão do dumping social que envolve tanto valores éticos quanto 

discursos de caráter protecionistas não formais.  

 

c) A necessidade de se evitar choques culturais no ambiente interno e externo às 

organizações, conquistar a aceitação e credibilidade dos novos mercados e as 

dificuldades decorrentes dos processos de fusões e aquisições também são 

assuntos que envolvem a globalização social.  

 
Em visão semelhante, Tinoco (2001, p. 24) afirma que as organizações 

aparecem cada vez mais como sendo o resultado de uma coalizão de interesses 

entre diferentes grupos sociais. A intensidade do seu poder é diretamente ligada em 

função de sua organização, isto é, de sua identificação enquanto grupo. As 

exigências desses grupos estão relacionadas com seu poder e por isso tem 

necessidade de obter e trocar informações, cujas modalidades são adaptadas às 

suas exigências. Na Figura 3 demonstra-se a coalizão de interesses que impactam 

as empresas.  
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Observa-se que a empresa está sempre entre interesses, sejam eles internos 

ou externos, e que a melhor forma de sobreviver a estes interesses é adequando-se 

a eles.  

 

Sendo assim, vale ressaltar que viver na sociedade, tanto para as pessoas 

como para as instituições, significa participar ativamente do seu tempo, estar atento 

e adiantar-se prontamente às transformações sociais, culturais, políticas e 

econômicas a que a sociedade está permanentemente sujeita.  

 

Para compreender a atualidade desse tema, cabe observar e analisar as 

declarações de alguns empresários e de pessoas ligadas ao pensamento 

empresarial contemporâneo no Brasil.  

 

Inicialmente, pode-se observar a declaração do diretor–presidente do Grupo 

Odebrecht, Emílio Odebrecht, afirmando que:  
 
A responsabilidade social das empresas consiste na criação 
permanente de novas oportunidades de trabalho. A busca de maior 
produtividade e o aprimoramento emocional e humano dos 
funcionários é que asseguram a competitividade da empresa em um 
mundo cada vez mais globalizado (TORRES, 2001 p. 151).  

 

Figura 3  A Empresa é uma Colisão de Interesses 
Fonte: Tinoco (2001, p. 24) 
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Já a ex-presidente da Companhia Siderúrgica Nacional, Maria Silvia Bastos 

Marques, afirma que “a responsabilidade precípua da empresa é a busca do lucro” 

conforme expõe Torres (2001, p.131). Porém, segundo ela, em uma visão 

contemporânea, as empresas devem ser condicionadas a padrões éticos de 

comportamento no que diz respeito às suas ações junto à sociedade.  

 

Essas declarações, que reproduzem a visão de dois grandes representantes 

do empresariado brasileiro, vão ao encontro de um pensamento mais conservador, 

muito semelhante à Visão Clássica de administração.  

 

Friedman (1985, p. 23) argumenta enfaticamente que as organizações devem 

limitar a sua ação à maximização dos lucros e a obediência das leis, opinião que é 

expressa num artigo no New York Times Magazine, um dos mais citados nos 

ensaios sobre ética e capitalismo. 

 

Segundo Silva (2002, p. 17), em sua perspectiva, Friedman retrata os 

negócios como uma autoprocura do lucro, outras considerações sociais são de 

responsabilidade da sociedade e não dos negócios. Se a busca da eficiência 

econômica pelos negócios entra em conflito com as preocupações sociais da 

sociedade mais ampla, então é prerrogativa da máquina política e social restringir os 

negócios sob forma de sanções legais que afetam as decisões econômicas.  
 
Se os homens de negócios têm outra responsabilidade social que 
não obter o máximo de lucro para seus acionistas, como poderia 
saber qual é ela? Podem os indivíduos saber o que é interesse 
social? Podem eles decidir que carga impor a si próprios e aos 
acionistas para servir aos interesses sociais? É tolerável que funções 
públicas sejam exercidas pelas pessoas que estão no momento 
dirigindo empresas particulares, escolhidas para estes pontos por 
grupos estritamente privados? (FRIEDMAN, 1985, p. 23). 

 

Nota-se que os detentores desse pensamento atribuem à empresa, 

primordialmente, o papel social de gerar empregos, bens e serviços para a 

sociedade e ao mesmo tempo maximizar ao máximo a remuneração dos acionistas.  

 

Entretanto, a questão da responsabilidade social vai além da postura legal da 

empresa, da prática filantrópica ou do apoio à comunidade. Significa mudança de 
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atitude, numa perspectiva de gestão empresarial com foco na qualidade das 

relações com os stakeholders e na geração de valor para todos.  

 

Torres (2001, p. 153) relata a visão do ex–presidente da General Motors do 

Brasil, André Beer, que resume a responsabilidade social corporativa a uma 

“conduta ética e legalmente correta em relação a todos os elementos sociais com os 

quais ela convive e no desafio de buscar o equilíbrio ecológico, respeitar o ser 

humano e equilibrar a ética com a função econômica [...]”. 

 

Para Weingrill (2003, p. 13) a responsabilidade social empresarial está além 

do que a empresa deve fazer por obrigação legal. A relação e os projetos com a 

comunidade ou as benfeitorias para o público interno são elementos fundamentais e 

estratégicos para a prática da responsabilidade social, mas não é só. Incorporar 

critérios de responsabilidade social na gestão estratégica do negócio e traduzir 

políticas de inclusão social e de promoção da qualidade ambiental, entre outras, em 

metas que possam ser computadas na sua avaliação de desempenho é o grande 

desafio. Em resumo: a responsabilidade social empresarial pode ser definida como a 

relação que a empresa estabelece com todos os seus públicos (stakeholders) no 

curto e no longo prazo.  

 

A partir destas declarações, pode-se afirmar que questões relacionadas à 

competitividade, a qualidade e a produtividade – em última instância, o lucro – se 

configuram como fatores prioritários na justificativa e nos discursos de 

responsabilidade social de algumas organizações.  

 

O economista norte-americano Paul Samuelson (apud SILVA, 2002, p. 72), 

defende a idéia de que toda organização deve se interessar pelo bem-estar social da 

sociedade e não somente pelos lucros corporativos. Trata-se da visão sócio-

econômica de administração, que se contrapõe à visão clássica. 

  

Segundo Neto (2003, p. 31), ao adicionar as suas competências básicas a um 

comportamento ético e socialmente responsável as empresas adquirem o respeito 

das pessoas e das comunidades que são impactadas por suas atividades. Também 

são gratificadas com o reconhecimento de seus consumidores e o engajamento dos 
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seus colaboradores, fatores crucias para a vantagem competitiva e o sucesso 

empresarial. Ao mesmo tempo, de acordo com o Instituto Ethos (2003 p.15), a 

responsabilidade social empresarial, como estratégia de gestão, contribui para a 

construção de uma sociedade mais justa e mais próspera.  

 

Sendo assim, cabe ressaltar que a preocupação com o papel e a 

responsabilidade das empresas diante das questões sociais e ambientais está cada 

vez maior. Há uma gradual mudança no comportamento das empresas, em resposta 

as deficiências do Estado em garantir o bem-estar para a sociedade, configurando, 

numa nova postura socialmente responsável e, sem dúvida alguma, influenciando 

em suas ações junto à sociedade.  

 

Para Oliveira (2003) verifica-se que as empresas que conseguem se 

perpetuarem em seus negócios são aquelas capazes de agregar valores à 

sociedade. Desenvolver um trabalho social garante, portanto, não somente o 

respeito de seus consumidores, como também de seus colaboradores, que cada vez 

mais satisfeitos e orgulhosos com o trabalho terão, conseqüentemente, maior 

produtividade.  

 
 
2.3.3 Pirâmide de Responsabilidade Social Empresarial 

 

 

Carroll (1979 apud BORGER 2001, p. 40-42) propôs um modelo conceitual 

para os gestores das empresas que, de certa forma, contempla o significado amplo 

da responsabilidade social. Na sua proposta, a definição deve incluir uma variedade 

de responsabilidades dos negócios para a sociedade e, ainda, esclarecer os 

componentes de responsabilidade social que estão além de gerar lucros e obedecer 

à lei. “A responsabilidade social dos negócios engloba as expectativas econômicas, 

legais, éticas e discricionárias que a sociedade tem da organização num dado ponto 

de tempo”. 

 

A pirâmide da responsabilidade social desenvolvida por Carroll integra a 

maioria dos argumentos de debate da responsabilidade social em um modelo único. 

A estrutura de quatro dimensões define responsabilidade social como 
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responsabilidade econômica, legal, ética e filantrópica surgidas das expectativas da 

sociedade, como mostra a figura 4, adiante.  

 

1) Responsabilidade Econômica 

Os negócios têm uma responsabilidade de natureza econômica, pois antes de 

qualquer coisa, a instituição dos negócios é a unidade econômica básica da 

nossa sociedade e, como tal, tem a responsabilidade de produzir os bens e 

serviços que a sociedade deseja e vendê-lo com lucro. A sociedade espera que 

os negócios realizem lucros, trata-se de um incentivo e uma recompensa para 

sua eficiência e eficácia.  

 
2) Responsabilidade Legal 

A sociedade espera que os negócios obedeçam às leis. O ordenamento jurídico 

legal representa as regras do jogo pelas quais os negócios devem funcionar. A 

sociedade espera que os negócios realizem sua missão econômica dentro dos 

requisitos legais estabelecidos pelo sistema legal da sociedade. Obedecer à lei 

é uma das condições para a existência dos negócios na sociedade. Espera-se 

que os negócios ofereçam produtos que tenham padrões de segurança e 

obedeçam as regulamentações ambientais estabelecidas pelo governo.  

 

3) Responsabilidade Ética 

Responsabilidade ética representa o comportamento e as normas éticas que a 

sociedade espera dos negócios, que tem adquirido cada vez mais importância, 

principalmente porque os níveis de tolerância da sociedade em relação a 

comportamentos antiéticos estão cada vez menores. O que implica análise e 

reflexão ética exige que a tomada de decisões seja feita se considerando as 

conseqüências de suas ações, honrando o direito dos outros, cumprindo 

deveres e evitando prejudicar os outros.  

 

4) Filantropia Empresarial 
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A filantropia empresarial consiste nas ações discricionárias tomadas pela 

gerência em resposta às expectativas sociais e representam os papéis 

voluntários que os negócios assumem onde a sociedade não provê uma 

expectativa clara e precisa, como nos outros componentes. Essas expectativas 

são dirigidas pelas normas sociais e ficam por conta do julgamento individual 

dos gestores e da corporação. Exemplos dessas atividades: contribuições 

filantrópicas, condução de programas internos para usuários de drogas, 

treinamento de desempregados, programas comunitários etc. Os programas 

filantrópicos são as dimensões mais abertas da responsabilidade social 

corporativa, muitos pensam que a responsabilidade econômica é o que as 

empresas fazem por si mesmas e os outros componentes o que fazem pelos 

outros.  
 

Para Borger (2001, p. 44) a definição de Carroll é mais abrangente porque a 

responsabilidade social é um conjunto de dimensões das relações interdependentes 

entre empresas e sociedade. Embora Carroll destaque que essas dimensões não 

implicam uma seqüência ou estágios de desenvolvimento da responsabilidade 

social, fica claro que a ênfase da sua definição é na dimensão econômica e legal. Os 

outros papéis são derivados da missão econômica. Contudo, a dimensão ética fica à 

mercê da compreensão do que são comportamentos éticos e antiéticos. E a 

responsabilidade discricionária fica a mercê da compreensão do contexto e de 

situações particulares nos quais se desenvolvem as ações e programas sociais 

específicos.  
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Responsabilidade Legal 
Obedecer a lei 

 
- A legislação é a codificação do que é certo e errado. 
- Jogar dentro das regras do jogo, pelas quais o negócio deve funcionar. 
- Realizar sua missão econômica dentro dos requisitos legais estabelecidos pelo 
sistema legal da sociedade. 
 
 
  

Responsabilidade Econômica 
Ser Lucrativo 

 
- Base sobre a qual derivam as ações da organização. 
- Espera-se que os negócios sejam lucrativos, trata-se de uma recompensa pra 
eficiência e eficácia da organização. 

 
 

Responsabilidades Éticas 
Ser Ético 

 
- Obrigação de fazer o que a sociedade espera dos 
negócios com ética, evitando danos a sociedade. 
- Procurar justiça e equilíbrio nos interesses dos vários 
grupos atuantes nas organizações: empregados, 
fornecedores, clientes, etc. 
 
 

Responsabilidades 
 Filantrópicas 

   Ser uma organização 
responsável 

 
- Contribuir com recursos para a 
comunidade melhorar a 
qualidade de vida. 
- Reduzir as desigualdades 
sociais.  
 
 

Figura 4  Pirâmide da Responsabilidade Social Empresarial 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Borger (2001 p. 43) 
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2.3.4 A Responsabilidade Social no Brasil 
 

 

No Brasil, os primeiros discursos em prol de uma mudança na mentalidade 

empresarial sugiram na década de 1960. Torres (2001, p. 139-144) apresenta a 

Carta de Princípios do Dirigente Cristão de Empresas, publicada em 1965 pela 

Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas do Brasil (ADCE Brasil), como a 

primeira publicação no Brasil a utilizar o termo Responsabilidade Social.  

 

Contudo, somente a partir do final dos anos 80, que uma parcela de 

organizações brasileiras passou a intensificar e institucionalizar o discurso em 

relação às questões sociais e ambientais. Nesse período, surgiram as primeiras 

ações concretas voltadas ao social. 

  

Por outro lado, entende-se que o período que vai do final dos anos 80 até o 

fim dos anos 90 tornou-se palco do nascimento e da consolidação de importantes 

fundações, institutos e organizações da sociedade civil ligadas ao meio empresarial 

e que tem como foco a questão da ética, em particular, o chamado comportamento 

empresarial ético e responsável. Nesse período, surgiram instituições como o Grupo 

de Institutos, Fundações e Empresas (Gife), a Fundação Abrinq pelos Direitos da 

Criança e o Instituto Ethos de Responsabilidade Social.  

 

Dessa forma, a década de 1990 destaca-se como o período do surgimento e 

do crescimento de diversas instituições que se formalizaram para atuar no âmbito da 

chamada Responsabilidade Social Corporativa. A nova postura de tornar-se 

‘socialmente responsável’ também começava de diversas maneiras a ser praticada 

pelas empresas. 

  

O surgimento das discussões em torno da atuação social das empresas e da 

construção de uma ética empresarial acabou tendo conseqüências concretas. 

Muitas empresas começaram a investir em áreas sociais que, até então, eram 

tradicionalmente ocupadas pelo Estado. 

  



72 

Na tentativa de adaptarem-se aos novos tempos, essas organizações 

cambiaram também algumas formas tradicionais de se relacionar com funcionários e 

fornecedores, iniciando, ao mesmo tempo, mudanças na atuação em relação ao 

meio ambiente e às comunidades mais próximas.  

 

Portanto, as últimas duas décadas foram de vital importância para o 

desenvolvimento do conceito de responsabilidade social empresarial no Brasil. 

Houve uma consolidação na mudança da mentalidade de uma parcela do 

empresariado nacional, no qual novas lideranças passaram a defender um 

capitalismo baseado no cunho mais social, buscando, inclusive, maior diálogo com 

representantes dos trabalhadores. Trata-se de um empresariado mais consciente e 

mais atento aos problemas sociais e ambientais. Passaram a levar em 

consideração, de forma crescente, a questão da ética e da responsabilidade social e 

ambiental na hora de tomar suas decisões. 

 

 

2.3.5 Cidadania Empresarial 

 

 

Segundo Borger (2001, p. 53), cidadania compreende direitos e deveres.  
 
Os direitos são as preocupações da comunidade de negócios em 
relação ao tratamento que os governos dão aos investidores 
estrangeiros – tratamento justo e eqüitativo – a comunidade de 
negócios deseja que os governos propiciem um ambiente estável e 
seguro para operar os seus negócios. As obrigações, por sua vez, 
compreendem a responsabilidade social na extensão do contexto 
internacional, mas com uma complexidade maior, pois as empresas 
operam em diferentes sociedades com normas, valores e 
expectativas diferentes. (BORGER, 2001 p. 53). 

 

Para Leipziger et al. (1998 apud BORGER, 2001) a Cidadania Empresarial, 

como a cidadania individual, tem como base a dimensão prática e ética. Esta inclui 

as preocupações básicas dos negócios em desenvolver a competência empresarial, 

assegurar o futuro, evitar riscos e proteger a reputação da organização fazendo a 

coisa certa. Trata-se de um processo contínuo que vai de um extremo mínimo para 

uma complexidade de relações interconectadas de direitos e responsabilidades.  
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O conceito de cidadania empresarial, conforme Burlingame (1999) vem sendo 

muito utilizado e tem estado em vias de tornar-se um termo global, usualmente 

empregado como um conceito multifacetado, que engloba e une o interesse próprio 

(auto–interesse) dos negócios e das partes envolvidas da empresa (stakeholders) 

com os interesses mais gerais da sociedade.  

 

Trata-se de um conceito mais amplo do que a responsabilidade social 

empresarial, pois a noção de cidadania pressupõe que a responsabilidade vai além 

do cumprimento das normas legais, incluindo as amplas obrigações do contrato 

social. Ao adicionar-se a palavra Global, enfatiza-se para as organizações 

multinacionais que estas devem reconciliar direitos e obrigações dentro da própria 

arena global que constitui a sua sociedade.  

 

Smith (1983) afirma que “esse novo paradigma encoraja as empresas a 

apoiar, financiar e desempenhar papéis de liderança nas mudanças sociais, ao 

mesmo tempo em que alcança objetivos de negócios”. Como cidadãos, no 

entendimento do senso comum, as empresas procuram modos de reconciliar 

interesse próprio com melhoria social.  

 

Numa nova visão de cidadania empresarial, a medida do sucesso de uma 

empresa não seria demonstrada com certa porcentagem da receita líquida destinada 

à caridade. Para que a cidadania empresarial global volte-se para as soluções dos 

problemas comunitários, ela deve basear-se numa estratégia de colaboração para 

além dos setores da sociedade, o velho paradigma de empresa versus governo, 

privado versus público, e outras analogias desse tipo, não mais parecem 

adequadas. O que está surgindo é um modelo de cidadania empresarial que 

enxerga os negócios com responsabilidade dentro do contexto social. 

 

Portanto, o exercício da cidadania empresarial assegura, as organizações 

ganhos e benefícios diversos, como valorização da imagem, aumento nas vendas, 

difusão da marca e fidelidade dos clientes através do desenvolvimento social da 

comunidade e, o mais importante, ajuda a minimizar as desigualdades sociais 

existentes no País.  
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2.3.6 Alicerces da Responsabilidade Social Empresarial 

 
 

A responsabilidade social deve ser vista como parte da cultura, da visão e dos 

valores da empresa, requer uma filosofia e um compromisso articulados na 

afirmação da missão, manual dos empregados, marketing e comunicação com 

todos. 

 

Conforme Makower (1994 apud BORGER, 2001, p. 72), a responsabilidade 

social “é menos programática que filosófica. Sustenta-se numa visão profunda dos 

líderes das empresas de que os negócios podem e devem desempenhar um papel 

além de fazer dinheiro”. Portanto, os objetivos corporativos, a missão e as políticas 

devem considerar os constituintes. Assim, ter um ou mais programas condecorados 

não faz uma empresa socialmente responsável a não ser que estes programas 

façam parte de uma visão mais ampla.  

 

Pinedo (2003, p. 12) afirma que uma empresa é formada por seus valores. É 

o conjunto de seus propósitos e de seus valores e é por isso que ela é como um ser 

humano. Cada ser humano tem um propósito na vida e um conjunto de crenças que 

o guiam. As empresas atraem pessoas afinadas com seus valores e propósitos e os 

profissionais vão trabalhar em determinadas empresas, e não em outras, porque 

intuem seus propósitos e valores. Muitos vão embora quando descobrem que os 

verdadeiros valores da empresa não eram os que estavam expostos, aqueles belos 

quadros pendurados na parede.  

 

Portanto, se a responsabilidade social faz parte integral dos negócios e do 

processo de tomada de decisão, não basta apenas declarar em todos os 

documentos que expressam a missão, os valores, os princípios e os objetivos 

sociais da empresa, estes devem ser postos em prática e seguidos à risca. 

 

Para Pinedo (2003, p. 13) as empresas precisam definir o que desejam das 

relações com as partes interessadas e o que esperam em troca. Precisam 

desenvolver uma série de valores e princípios éticos que sustentam o crescimento 
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das mútuas relações, bem como as verdadeiras crenças que as guiam e seus 

verdadeiros propósitos. Desenvolver a missão social de uma empresa implica 

compartilhar uma visão que vai além da maximização dos lucros. Valores e 

princípios éticos definem como as relações com as partes interessadas serão 

desenvolvidas, provêm o contexto dentro dos quais as políticas, práticas, processos 

e decisões éticas serão tomadas.  

 

A missão não é suficiente para criar o clima moral desejado, ela fornece um 

forte indicador da filosofia da administração que, provavelmente, será observado 

pelos empregados e outros grupos afetados pela atuação da empresa e terá 

sustentação mediante os processos organizacionais que transformarão o discurso 

em prática. O engajamento na responsabilidade social induz mudanças nas 

empresas – a estrutura organizacional, os sistemas de avaliação e o ambiente 

organizacional estão na esfera da direção empresarial.  

 
A governança corporativa do processo pelos quais as decisões que 
são tomadas, implementadas e reforçadas, têm como funções 
interagir com desafios externos, evitar que conflitos entre os 
membros provoquem uma destruição irreparável, buscar recursos 
para a preservação e o bem-estar dos membros da organização. 
(WHEELER e SILLANPÄÄ, 1997 apud BORGER, 2001). 

  

Portanto, incorporar a responsabilidade social é administrar as relações 

contratuais e institucionais das corporações para atender às demandas e 

expectativas das partes interessadas, as quais definem a arquitetura organizacional 

das firmas – o poder de decisão, a avaliação de desempenho e o sistema de 

compensação.  
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

 

3.1 APRESENTAÇÃO 

 

 

Nesse capítulo será discutido a natureza e o método do estudo, o universo e 

a amostra da pesquisa, a empresa estudada, os procedimentos da coleta dos dados, 

o instrumento utilizado, a abordagem das questões éticas, os riscos, benefícios e 

desconfortos da pesquisa e a forma como os dados foram tabulados e analisados. 

 

 

3.2 NATUREZA E MÉTODO 

 

 

Para Zanella (2006, p.19), “método é um conjunto de processos necessários 

para alcançar os fins de uma investigação. É o caminho percorrido da pesquisa”. E 

as pesquisas podem ser classificadas em três tipos: estudos exploratórios, 

descritivos e experimentais, que são classificados conforme sua finalidade e podem 

ser assim caracterizados: 

 

a) Os estudos exploratórios têm a finalidade de ampliar o conhecimento a 

respeito de um determinado problema. Segundo o autor, esse tipo de 

pesquisa, aparentemente simples, explora a realidade buscando maior 

conhecimento, para depois planejar uma pesquisa descritiva.  

 

b) A pesquisa descritiva procura conhecer a realidade estudada, suas 

características, seus problemas. Pretende descrever com exatidão os fatos e 

fenômenos de determinada realidade. 
 

c) Estudos experimentais são mais utilizados em ciências naturais. Em ciências 

sociais, a aplicação desses estudos é bastante criticada, pois pode ocorrer 
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que o pesquisador modifique intencionalmente uma das variáveis, buscando 

interpretar as mudanças ocasionadas. 

 

Sabe-se que na prática esses estudos nem sempre são nitidamente 

separáveis; o que ocorre é uma acentuação de um ou outro tipo. 

 

Averiguando a classificação de Gil (2002, p.42) pode considerar este estudo 

como exploratório descritivo. Esse tipo de estudo tem como características 

significativas o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como: 

questionário e observação sistemática. Para Silva e Menezes (2001, p.21) 

assumem, em geral, a forma de levantamento.   

 

Outra forma de se classificar um estudo segundo Mattar (1999 apud 

ZANELLA, 2006 p.33) é de acordo com o objetivo da pesquisa em termos de 

amplitude e profundidade, podendo ser: levantamentos amostrais, estudos de caso 

ou estudos de campo. 

 

a)  Os levantamentos amostrais têm grande amplitude e pouca profundidade. 

Seu objetivo é obter dados representativos de uma grande população. 

 

b) Os estudos de caso têm grande profundidade e pequena amplitude, pois 

procuram conhecer a realidade de um indivíduo, de um grupo de pessoas, de 

uma ou mais organizações em profundidade. 

 

c) Os estudos de campo trabalham com amostras representativas da população, 

mas em maior profundidade do que os levantamentos amostrais. 
 

Como estratégia de pesquisa, optou-se pelo estudo de caso, que segundo César 

(2005 p.6), é um método que vai além de contar histórias, pode ser estatístico, 

quando traz um conjunto de dados quantitativamente coletados e relacionados.  

 

A coleta de dados para um estudo de caso, basea-se em algumas evidências, 

estas podem vir de fontes distintas. Yin (2005, p.113) relata seis fontes de 

evidências que podem ser utilizadas para o estudo de casos: 
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1. Documentação: cartas, memorandos, documentos administrativos, 

recortes de jornal, ou artigos da mídia em geral, etc; 

2. Registro de Arquivos: número de clientes atendidos, tabelas e 

orçamentos organizacionais, mapas e gráficos geográficos, listas de 

nomes, dados de levantamentos (censo, coleta de dados do local), 

registros pessoais (diários, anotações, agendas, etc); 

3. Entrevistas: podem ser não-estruturadas ou espontâneas, focada, por 

pautas e estruturada (formato de levantamento formal); 

4. Observação Direta: podem ser formais, utilizando-se das regras do 

protocolo ou informais, realizadas, por exemplo, durante visitas ao local 

para realizar entrevistas; 

5. Observação Participante: quando o observador participa dos eventos 

que estão em estudo; 

6. Artefatos Físicos ou Cultural: aparelhos de alta tecnologia, ferramenta 

ou instrumentos, obras de arte, ou outra evidência física, que podem 

ser coletadas em visitas de campo. 

 Um estudo de caso pode não apenas incluir, mas também se limitar a 

evidências quantitativas, não sendo este tipo de evidência o que diferencia a 

estratégia de pesquisa. Os estudos de caso podem se basear em qualquer mescla 

de provas quantitativas e qualitativas, confirma YIN (2005 p.34). Assim, neste estudo 

além de contar com o método do estudo de caso, foram utilizados mais dois 

métodos, o quantitativo e o qualitativo. 

 Os métodos quantitativos e qualitativos são os métodos mais utilizados nas 

pesquisas acadêmicas. Zanella (2006 p.89) caracteriza o método quantitativo como 

um método que se preocupa com a representação numérica, com medição objetiva 

e a quantificação de resultados. E o objetivo do método quantitativo é estudar uma 

amostra representativa da população para mensurar qualidades, ou seja, generalizar 

os dados a respeito de uma população, estudando somente uma pequena parcela 

dela.  
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 Quanto ao método qualitativo a mesma autora, Zanella (2006 p. 99) 

caracteriza - o como um método que não emprega a teoria estatística para medir ou 

enumerar os fatos estudados. Esse método preocupa-se em conhecer a realidade 

segundo a perspectiva dos participantes da pesquisa, sem medir ou utilizar 

elementos estatísticos na análise dos dados.  

Dessa forma, o presente trabalho utilizou-se dos três métodos de estudo: 

• Estudo de caso 

• Método quantitativo  

• Método qualitativo 

 

 

3.3 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

 

O universo da pesquisa “é a totalidade dos indivíduos, ou que possuem as 

mesmas características definidas para um determinado estudo” (SILVA; MENEZES, 

2001, p.32). 

 
 
3.3.1 Seleção da Empresa 

 

 

 A seleção da empresa ocorreu pelo método de conveniência, onde a empresa 

selecionada obrigatoriamente deveria apresentar programas recentemente 

implantado ou atualizados de QVT e RSE. 

 

Os critérios da seleção seguiram estes itens: 

 

ü Ser uma organização privada com fins lucrativos; 

ü Possuir no mínimo 100 funcionários; 

ü Ter projetos implantados de QVT; 

ü Ter projetos implantados de RSE. 
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Optou-se em descrever a empresa pesquisa com maiores detalhes, seu 

histórico, os programas, em um outro item no final do capítulo, para evitar que se 

perca a seqüência lógica dos procedimentos metodológicos da pesquisa.  

 
 
3.3.2.Seleção de Amostragem 

 

 

Amostra é parte da população ou do universo selecionado de acordo com 

uma regra ou plano.  A amostra pode ser probabilística e não-probabilística (SILVA; 

MENEZES, 2001, p.32). Nesse trabalho optou-se pela amostra não-probabilística. 

No dia da coleta de dados foram escolhidos aleatoriamente funcionários que 

estavam presentes e que tinha interesse em participar da pesquisa. 

 

Do universo da pesquisa foram estratificados 30% dos sujeitos do número 

total de funcionários na sede da empresa onde foi realizada a pesquisa. Essa 

amostra somou 30 pessoas. A amostra foi dividida em dois grupos: os “envolvidos” 

(grupo de funcionários integrados aos projetos de responsabilidade social da 

empresa) e o “grupo que não participa” (pessoal não participante dos programas de 

ação social). 

 

3.4 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 
 

Os instrumentos utilizados na pesquisa foram os questionários BPSO-96 

biopsicossocial e organizacional de Limongi-França, adaptado ao estudo e um 

gravador para entrevista semi-estruturada. 

 

Quanto ao questionário, sabe-se que ele é o instrumento mais utilizado em 

pesquisas quantitativas. Silva e Menezes (2001, p.33), definem o questionário como 

uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo 

informante. Roesch (2005, p.142) comenta que para se elaborar um questionário 

requer esforço intelectual anterior de planejamento com base na conceituação do 



81 

problema de pesquisa e do plano da pesquisa. Porém, nesse trabalho o autor 

utilizou um questionário já elaborado e até validado em outras pesquisas. 

 

O questionário é conhecido como instrumento BPSO (96). A autora Ana 

Cristina Limongi-França validou esse instrumento em sua tese de doutorado sobre 

Indicadores Empresariais de Qualidade de Vida No Trabalho: Esforço Empresarial e 

Satisfação dos Empregados no ambiente de Manufaturas com Certificação ISO 9000 

em 1996. Hoje já existem vários estudos que utilizam o mesmo instrumento para 

avaliar a satisfação do funcionário nos programas de Qualidade de Vida no 

Trabalho.  

 

Nesse estudo foi utilizado apenas a 2ª parte do instrumento, satisfação do 

funcionário. Por ter o objetivo de analisar as possíveis relações entre a satisfação de 

Qualidade de Vida no Trabalho – QVT com a participação voluntária em programas 

de Responsabilidade Social Empresarial – RSE o instrumento BPSO (96) foi 

adaptado pelo autor a este estudo em questão (apêndice A).   

 

Além de ser um instrumento validado e possuir abrangência de indicadores, a 

escolha se consolidou uma vez que questionários por escala são os mais 

adequados há esse tipo de estudo. A autora Roesch (2005), comenta que os 

questionários de escalas são utilizados para medir atitudes. Atitude, segundo 

Oppenheim (apud ROESCH, 2005, p.146), “... é um estado, uma tendência a 

responder de certa maneira quando a pessoa é defrontada com certos estímulos”. 

Mattar (1999 apud ZANELLA, 2006 p.35) complementa o pensamento de 

Oppenheim, “nós não medimos uma pessoa, mas sua renda, idade, sexo, nível de 

escolaridade, estado civil, número de filhos, atitudes, comportamentos etc”. Tendo 

em vista a dificuldade de medir atitudes, dado seu caráter complexo e multifacetado, 

os pesquisadores desenvolveram o uso de escalas que apresentam a vantagem, ao 

contrário de questões isoladas, de medir várias dimensões de uma questão. 

 

Medir consiste em atribuir números a um objeto. “O objeto não é medido, mas 

sim suas características ou seus atributos”, comenta Mattar (1999 apud ZANELLA, 

2006 p. 36). As escalas mais utilizadas em pesquisas quantitativas são as nominais, 

ordinais e por intervalo. O questionário em questão é feito através de escala por 



82 

intervalo, onde os números são qualificados e ordenados em unidades constantes 

de medição. No Quadro 7 observa-se exemplos de escalas por intervalos. 

 
Quadro 7  

 Exemplos de Escalas por Intervalos 
Escalas por intervalos 

(1) aprovo inteiramente; 

(2) aprovo; 

(3) indeciso (não aprovo e 
nem desaprovo); 

(4) desaprovo; 

(5) desaprovo 
inteiramente 

(1) concordo totalmente; 

(2) concordo em parte; 

(3) indeciso; 

(4) discordo em parte; 

(5) discordo totalmente 

 

(1) muito favorável; 

(2) um pouco favorável; 

(3) indiferente; 

(4) um pouco 
desfavorável; 

(5) muito desfavorável. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Zanella (2006) 
 

Nas perguntas com respostas em escala, os números mostram a posição e o 

quanto pessoas, objetos ou fatos estão distantes entre si, em relação à determinada 

característica. Os respondentes escolhem a opção que tem melhor correspondência 

com sua opinião. 

 

Ao questionário foi acrescentado uma carta explicativa do trabalho e 

informações sobre o pesquisador. Lakatos e Marconi (2003, p.201) indicam que 

junto ao questionário deve-se enviar uma nota ou carta explicando a natureza da 

pesquisa, sua importância e a necessidade de obter respostas, tentando despertar o 

interesse do recebedor, no sentido de que ele preencha e devolva o questionário 

dentro do prazo razoável.  

 

O gravador foi utilizado para entrevistas semi-estruturadas com a gerente de 

recursos humanos e com a gestora dos programas de responsabilidade social com o 

objetivo de coletar dados qualitativos da pesquisa e usá-los para complementar a 

análise, referente aos resultados dos questionários respondidos.  
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3.5 PROCEDIMENTOS DA COLETA DE DADOS 

 

 

Para Roesch (2005, p. 140) nas “pesquisas de caráter quantitativo, a coleta 

de dados antecede a análise dos dados, ao contrário das pesquisas qualitativas, em 

que os processos se combinam”. Mas é importante salientar que na pesquisa 

quantitativa, ambas as fases estão relacionadas. O modo como os dados são 

coletados determina o tipo de análise dos dados. 

 

As principais técnicas de coleta de dados são as entrevistas, o questionário, 

os testes e a observação Roesch (2005, p. 140). Nesses casos, os dados são 

colhidos diretamente pelo pesquisador e são denominados primários. Para essa 

pesquisa a coleta ocorreu através da aplicação de questionário para os funcionários 

e entrevistas para a gerente de recursos humanos e gestora dos programas de 

responsabilidade social. 

 

Depois do contato feito com a empresa e de receber autorização para 

realização da pesquisa, o pesquisador marcou o dia e o horário da coleta, para que 

a empresa estivesse preparada para a visita do pesquisador e disponibilizasse o 

número de funcionários necessários para a realização da coleta de dados.  Por se 

tratar de uma amostra pequena e a disponibilidade da empresa, a coleta foi 

realizada em um único dia.  

 

 A aplicação dos questionários foi realizada pessoalmente, permitindo que o 

funcionário respondesse o questionário em uma sala reservada. A maioria dos 

participantes mostrou-se com boa vontade em responder a pesquisa.  A empresa 

forneceu total apoio, viabilizando que a maioria dos funcionários participasse da 

pesquisa. 

 

Por se tratar de um estudo de caso, após a coleta de dados com os 

funcionários, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com a gerente de 

recursos humanos e com a gestora dos programas de responsabilidade social para 

complementação da análise dos dados. 
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Aproveitou-se a oportunidade da visita à empresa para verificar registros de 

arquivos da empresa, que incluiu relatórios de rendimentos da empresa. Ocorreu 

também uma observação direta informal quando em visita de campo. 

 

 

3.6 RISCOS, DESCONFORTOS E BENEFÍCIOS DA PESQUISA 

 

 

Dentro dos critérios para realização de pesquisas que envolvem o ser 

humano, existem alguns critérios estabelecidos pelo Comitê de Ética que sugere a 

elaboração de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE e uma 

autorização formal concedida pela empresa pesquisada. Esses documentos foram 

elaborados a este estudo e estão no apêndice B e apêndice C, respectivamente.  

 

O termo foi apresentado e assinado pelo pesquisador e participantes. Esse 

termo informou os critérios utilizados na pesquisa, os procedimentos adotados para 

coleta de dados e o objetivo geral do trabalho. Entre as informações, consta que não 

haverá nenhum benefício direto para os participantes da pesquisa e nem prejuízos 

de ordem financeira.  

 

O TCLE deixou claro ao participante entrevistado que, caso se sentisse 

desconfortável com alguma questão ou achasse que lhe poderia causar algum tipo 

de risco social ou em seu trabalho, poderia se recusar a responder sem que 

houvesse qualquer penalidade por esta ação.  

 

 

3.7 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 
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Para organizar e computar os dados coletados foram usados os instrumentos 

computacionais. Esses instrumentos deram suporte à elaboração das médias dos 

critérios avaliados e para criação dos gráficos apresentados nos resultados. Dentre 

as possíveis formas de tabulação e apresentação de dados, decidiu-se utilizar como 

instrumento de tabulação o programa Excel e suas aplicações.  Para facilitar a 

interpretação e análise dos dados, empregou-se para apresentação dos dados, 

gráficos, elaborados a partir do programa Excel com design no Corel Draw.  

 

 

3.7.1 Margem de Erro e Nível de Confiança 

 

 

 Para provar que os dados foram tabulados e analisados de acordo com as 

normas científicas, optou-se utilizar a margem de erro e nível de confiança dos 

cálculos executados.  Para o cálculo da margem de erro e nível de confiança foi 

utilizada a estimativa por intervalo de uma média da população, caso da grande 

amostra (onde n ≥ 30), com б ‘sigma’ (desvio padrão da população) desconhecido 

que tem por referência os estudos de Anderson; Sweeney e Thomas (2003 p.290). 

Para esse cálculo foi utilizada a expressão: X ± Ζ . α .  S 
                                                               2   √n 

Onde:  

S é o desvio padrão 

1 – α é coeficiente de confiança 

X é a média dos pontos obtidos na amostra 

n é o número de elementos da amostra 

Ζ α/2 é o valor de Z que fornece uma área de α/2 na extremidade superior da 

distribuição normal - padrão de probabilidade. 

 
 Segundo Anderson; Sweeney e Thomas (2003 p.290), os valores de α/2 são 

tabelados, e comumente utilizados como níveis de confiança.  Para o presente 

trabalho optou-se por trabalhar com níveis de segurança de 95%, o qual, conforme 

autores correspondem ao valor de Ζ α/2 = igual a 1,96. 
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 Aplicando-se a expressão descrita acima, utilizando os valores 

correspondentes de X, S, n, Z α/2, obtêm-se a margem de erro da análise dos 

dados. 

 

 

3.7.2 Significado da Margem de Erro e do Nível de Confiança 

 

 

Suponhamos que para determinada questão avaliada, aplicada a um conjunto 

de 30 elementos da amostra (n=30), obteve-se a média x = 4,23 e desvio-padrão S = 

0,9. Fazendo os cálculos, obtiveram-se os seguintes intervalos para a média: 4,23 ± 

0,31. 

 

Isso significa que a média dos pontos obtidos a partir das pessoas da amostra 

foi de 4,23. Porém, se a amostra fosse maior, com mais funcionários, a média não 

seria 4,23. Ou seja, a verdadeira média obtida através da entrevista de todos os 

funcionários vai estar dentro de um intervalo. Com isso, o pesquisador garante com 

95% de certeza que a verdadeira média vai ficar entre 3,92 e 4,54; ou a margem de 

erro é de aproximadamente 7% para mais ou para menos com intervalo de 

confiança de 95%.  

 

Esse cálculo da margem de erro e do nível de confiança pode ser observado 

na Tabela 1 que detalha o cálculo feito para alcançar a média do aspecto 

organizacional. Esse cálculo foi realizado para todas as questões do questionário.  

 

Quanto à análise da entrevista, esta foi realizada no momento da entrevista 

tentando desde já levantar algumas relações possíveis com o cenário observado na 

empresa com os resultados posteriores dos questionários.  A análise será mais 

detalhada juntamente com os resultados dos questionários. 
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Tabela 1 
Demonstração da Análise do Aspecto Organizacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

3.8 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA ESTUDADA2 

 

 

3.8.1 Histórico 

 

 

A COMETA MOTOCENTER iniciou suas atividades com a fundação da 

AUTOPEÇAS COMETA em 1973, na cidade de Mirassol D'Oeste, no Mato Grosso. 

A primeira filial foi aberta em Araputanga (MT) e depois em São José dos Quatro 

Marcos (MT) em 1979. Desse segmento de autopeças, essas lojas foram pioneiras 

nessas cidades. Um ano depois foi inaugurada em Mirassol D'Oeste a nova 

AUTOPEÇAS COMETA, com instalações modernas e um grande estoque de peças 

e acessórios para automóveis, caminhões e tratores de todas as marcas. Logo em 

seguida, foram abertas filiais em cidades como Pontes e Lacerda (MT), Jauru (MT), 

Cáceres (MT), Cuiabá (MT) e Vilhena (RO).  

                                                
2 - A fonte de dados para a caracterização da empresa foi obtida nos registros da empresa, site e 
folders da empresa. 

Aspecto 

Organizacional Média (x) 

Desvio 

Padrão (S) 

Margem de 

Erro ME (%) 

Questão 1.1.1 4,33 0,65 0,2326 5,4% 

Questão1. 1. 2 4,67 0,54 0,193237 4,1% 

Questão 1.1.3 4,07 1,08 0,386473 9,5% 

Questão 1.1.4 3,7 1,04 0,372159 10,1% 

Questão 1.1.5 3,27 0,96 0,343532 10,5% 

Questão 1.1. 6 4,5 0,72 0,257649 5,7% 

Média Geral 4,09 0,99 0,35379 8,7% 
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Em 1984, a Cometa Motocenter investiu em um novo mercado e conseguiu a 

nomeação da primeira concessionária Honda na cidade de Vilhena (RO). No ano 

seguinte incidiu a aquisição de mais uma concessionária esta na cidade de Cáceres 

(MT) que atualmente é a sede do Grupo Cometa.  Atualmente o grupo é formado por 

dez concessionárias Honda de motocicletas, duas revendas Volkswagen de 

automóveis, três autopeças e um hotel.  

 

A Cometa Motocenter também conhecido como Grupo Cometa, é uma das 

principais empresas da Região Centro-Oeste e Norte do País. Está presente em seis 

estados: Acre, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Pará e Mato Grosso, 

onde se localiza a sede na cidade de Cáceres (MT).  O principal ramo de atividade é 

o de motocicletas, mantendo-se como uma das principais concessionárias da marca 

Honda no País.  

 

O Grupo Cometa emprega mais de 600 funcionários diretos e indiretos, e sua 

organização funcional está desenhada em cima do escritório central. Toda a 

administração financeira e gerencial do Grupo Cometa está centralizada na sede em 

Cáceres. Na sede ocorre o monitoramento on-line de todos os processos de cada 

uma das empresas. 

Atualmente, o Grupo está inserido em Programas de Responsabilidade Social 

Empresarial e já têm ganhado prêmios como o Prêmio Responsabilidade Social e 

Sustentabilidade no Varejo da FGV (Fundação Getúlio Vargas). Também está 

associado entre as 1381 empresas associadas ao Instituto Ethos.  

 

 

3.8.2 Missão da Empresa 

 

 Atender com excelência as necessidades dos seus clientes, superando suas 

expectativas e facilitando a aquisição de motocicletas Honda, veículos Volkswagen, 

produtos de força, peças e assistência técnica; gerar lucratividade e proporcionar o 
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crescimento e o desenvolvimento dos seus colaboradores bem como da 

comunidade onde atua.  

 

 

3.8.3 Visão da Empresa  

 
 

 Ser reconhecida como referencial no setor duas e quatro rodas no Brasil, em 

âmbito de vendas, qualidade no atendimento, responsabilidade social e ser motivo 

de orgulho para seus colaboradores.  

 

 

3.8.4 Valores da Empresa 

 

 Para alcançar a Missão e Visão, afirmando os Valores que são uma 

declaração das crenças fundamentais: 

• A conduta deve refletir os mais altos padrões de ética; 

• A comunicação deve ser clara e precisa; 

• O gerenciamento deve ser em equipe, consistente e focado; 

• O relacionamento com os cliente e colaboradores deve ser transparente e 

baseado na responsabilidade e confiança entre as partes; 

• O dia-a-dia consiste na superação de obstáculos e metas, com iniciativa, 

criatividade e busca constante de crescimento pessoal, aperfeiçoamento 

tecnológico e administrativo em nossos serviços e processos; 

• A responsabilidade social fundamenta-se em respeito ao meio ambiente e em 

contribuirmos para uma sociedade mais justa, com menos desigualdades. 

 

  
 

3.8.5 Programas de Responsabilidade Social Empresarial 

 

 

3.8.5.1 Programa cometa educação 
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Esse programa tem como objetivo a alfabetização a jovens e adultos, 

proporcionando-lhes elevação da auto-estima e cidadania. 

O programa proporciona alfabetização gratuita aos moradores de Cáceres.  É 

realizado em parceria com a SEDUC (Secretaria de Estado de Educação) através da 

CEFAPRO (Centro de formação e Atualização de Professores).  

A aula é realizada na casa do aluno para evitar o constrangimento de 

freqüentar uma sala de aula. 

  

 

3.8.5.2 Projeto cometa frutificar 

 

 

Esse projeto foi elaborado partindo da premissa de doar muda de árvores 

frutíferas, possibilitando renda extra para famílias carentes de Cáceres e demais 

cidades onde o grupo atua, com a comercialização dos frutos e a fabricação de 

doces caseiros. E ainda servir de subsídio alimentar que será o fruto e contribuir na 

preservação do meio ambiente. 

 

O programa tem parceria com a Empresa Matogrossense de Pesquisa 

Assistência e Extensão Rural – EMPAER, que produz as mudas para serem doadas. 

O plantio nas residências das famílias é realizado voluntariamente pelos 

colaboradores da empresa.  

 

 

3.8.5.3 Projeto cometa redação 

 

 

Esse projeto tem por finalidade desenvolver as habilidades e competências da 

leitura e da escrita aos alunos da Educação Básica da Rede Pública Municipal e 

Estadual de Ensino de Cáceres. 

 

Uma outra proposta que é agregada ao projeto é o incentivo para que os 

alunos expressem através da escrita seus conhecimentos sobre a história e a cultura 
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do seu Estado resgatando assim a valorização e as manifestações históricas e 

culturais matogrossenses. 

  
 

3.8.5.4 Projeto cometa solidariedade 

 

 

O projeto Cometa Solidariedade opera através de doações de motos para 

Show de Prêmios (bingo) a entidades como APAE’s, Creches, Hospitais, Igrejas, 

Escolas, Lar dos Idosos que tenham um projeto que deverá ser  aprovado pelo 

Grupo Cometa. 

 

 A comunidade se mobiliza ajudando a vender as cartelas ou mesmo 

comprando. Toda renda do Bingo fica com a Instituição que deverá executar o 

projeto, prestando contas quando estiver concluído. 

 

Além desse programa o Grupo Cometa colabora com a comunidade na 

realização de campanhas para arrecadar agasalhos, alimentos e brinquedos. 

 

 

3.8.5.5 Projeto cine cometa 

 

 

Seu objetivo é proporcionar o desenvolvimento cultural e profissional da 

comunidade empresarial, ampliar o campo da didática escolar, e também atuar 

como forma de entretenimento e lazer aos colaboradores da empresa e munícipes 

de Cáceres.   

 

A empresa cede seu auditório e o transforma em cinema. Através dos filmes 

pretende-se transmitir mensagens que despertem otimismo, percepção, reflexão, 

espírito idealista e um aprendizado para o dia-a-dia.   

 

 

3.8.5.6 Projeto cometa inclusão digital 
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O Grupo Cometa firmou uma parceria com o Departamento de Computação 

da UNEMAT – Universidade Estadual de Mato Grosso onde o Grupo cederá um 

laboratório de computação com 20 máquinas e material necessário. Os acadêmicos 

do curso de licenciatura da computação ministrarão as aulas que servirão como 

estágio supervisionado. 

 

Esse projeto tem como objetivo motivar e capacitar seus educandos a usarem 

as tecnologias de informações e comunicação de forma crítica e empreendedora, 

com a finalidade de promover o desenvolvimento pessoal, comunitário e profissional.  

 

 

3.8.6 Prêmios da Empresa 

 

 

• Certificado de Responsabilidade Social - Comissão de Educação, 
Ciências, Tecnologia, Cultura e Desporto da Assembléia Legislativa de Mato 
Grosso, no dia 24 de setembro de 2007.  

 

• 3º Prêmio FGV-EAESP de Responsabilidade Social no Varejo, com o 
Projeto Social Cometa Frutificar – Gvcev - Centro de Excelência em Varejo da 
Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio 
Vargas em outubro de 2006.  

 

• Prêmio Vida Profissional Sodexho Pass 2005, na Categoria 
Responsabilidade Social e Voluntariado, com o Projeto Cometa Frutificar. 

 

• Ranking Brasileiro de Empreendedorismo Corporativo - “30 Empresas 
Mais Intra-Empreendedoras”. Revista Exame, 2004. 

 

• Case de Sucesso “Educação no Trânsito” em agosto de 2004 pela 
FENABRAVE. 

 
• 2º Prêmio FGV-EAESP de Responsabilidade Social no Varejo - GVcev - 

Centro de Excelência no Varejo da Escola de Administração de Empresas de 
São Paulo da Fundação Getúlio Vargas no ano de 2004. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 

Primeiramente serão abordados os resultados dos questionários que foram 

obtidos segundo os cálculos descritos na metodologia. Essas médias se referem ao 

nível de satisfação de QVT do grupo, que pode ser “Insatisfação Total”, “Neutra”, 

“Satisfação Total”. Para medir essa variável apresentou-se a escala de 1 a 5 que 

apresenta  gradativamente os níveis de satisfação segundo figura 2. 

 
 

                  INSATISFAÇÃO TOTAL                NEUTRA                 SATISFAÇÃO TOTAL 
 

 
Figura 5 Escala de Satisfação do Questionário de QVT Aplicado 

     Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Limongi-França (1996).   
 

No caso em que a empresa não tivesse algum programa que estava expresso 

no questionário, foi solicitado que o respondente atribuísse notas de 1 a 5, que 

expressasse o grau de  importância desse programa para ele. 

 

Em segundo momento será apresentada a análise qualitativa da pesquisa. 

 

 

4.1 PERFIL DA AMOSTRA 

 

 

4.1.1 Participação nos Programas de RSE 

  

 

De acordo com os critérios da seleção de amostragem, a amostra deveria ser 

dividida em dois grupos: os “envolvidos” (grupo de funcionários integrados aos 

projetos de responsabilidade social da empresa) e o “grupo que não participa” 

(pessoal não participante dos programas de ação social). Observa-se na Figura 6, 

que a amostra da pesquisa está representada por 50% (15) respondentes sendo do 

grupo dos “envolvidos” e 50%(15) respondentes do grupo que não participa.  

1 2 3 4 5 
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Para que os respondentes fossem identificados como Participantes ou Não 

dos programas de RSE, foi adicionado ao final do questionário, o item 5.9 com a 

pergunta se ele participava como voluntário nos programas de RSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 Demonstração da Amostra 
Fonte: Dados de Campo 

 

 

4.1.2 Gênero da Amostra 

 

 

Observa-se através da Figura 7, que enquanto 66,6% (10 mulheres) fazem 

parte dos “Envolvidos”, outros 73,3% (11 homens) fazem parte do grupo “Não 

Participa”. Conclui-se que no grupo “Envolvidos” a maior representatividade é do 

sexo feminino, fato contrário ao grupo “Não Participa” que tem maior 

representatividade de homens.  Os três participantes que não responderam a essa 

questão, não interferiram na análise final, onde a porcentagem dos gêneros tanto de 

mulheres quanto de homens é definitivamente maior para o grupo “Envolvidos” e 

grupo “Não Participa”.  
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Figura 7 Gráfico dos Gêneros  
Fonte: Dados de Campo 
 

 

 

4.1.3 Nível de Escolaridade 

 

 

A maioria dos respondentes (46,66%) possui nível de escolaridade com 

faculdade incompleta. A amostra também tem grande representatividade (30%) no 

nível do 2º grau completo.  Os níveis de faculdade completa e pós-graduação (10%) 

foram representados somente pelos “Envolvidos”.  Os outros (13,33%) possuem 2º 

grau incompleto, demonstração na Figura 8. 
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Figura 8 Gráfico da Escolaridade 
Fonte: Dados de Campo 
 

 

4.1.4 Nível Hierárquico  
 

 

Em relação ao nível hierárquico foram propostos quatro níveis: comercial, 

administrativo, supervisão ou gerência. Através da Figura 9 visualiza-se que na 

supervisão não houve representatividade dos grupos e que o nível que mais  se 

concentrou a amostra foi o administrativo com 83,33% dos respondentes. Os 

“Envolvidos” ainda contam com um respondente do setor comercial e um da 

gerência. O grupo “Não Participa” conta com mais três respondentes do comercial.  

Isso demonstra que em relação ao nível hierárquico, a amostra apresentou-se bem 

homogênia entre os grupos. 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 Gráfico dos Níveis Hierárquicos 
Fonte: Dados de Campo 
 

 

4.1.5 Faixa Salarial 

 

 

Quanto à faixa salarial, notou-se uma maior concentração entre dois níveis 

salariais proposto no questionário, que pode ser visualizado na Figura 10. A maior 

parte, 40% da amostra recebem entre R$ 501,00 a 1.000,00 reais e ainda 30% 

recebem na faixa de R$ 1.001,00 a 1.500,00 reais. Entretanto, foi observado que 

nas três últimas faixas salariais, sendo essas as mais elevadas da escala, 

apareceram somente os “Envolvidos”. Notou-se que no grupo dos “Envolvidos”, os 
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participantes ganham mais (são melhores remunerados) que os participantes do 

grupo “Não Participa”. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 Gráfico das Faixas Salariais  
Fonte: Dados de Campo 
 

 

De maneira geral, o perfil da amostra pode ser resumido assim: 

 

Grupo “Envolvidos” 
 

Ø Maior representatividade de mulheres 

Ø O nível de escolaridade é maior. Está concentrada no nível de 

faculdade incompleta, completa e pós-graduação.  
Ø O nível hierárquico está mais concentrado no setor 

administrativo e tem um participante da gerência. 

Ø Consequentemente o grupo tem melhor índice de faixa salarial, 

estando na faixa de R$ 500,00 a acima de 3.000,00 reais. 

 
 

Grupo “Não Participa”  
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Ø Predominantemente representado por homens. 

Ø O nível de escolaridade está concentrado no 2º grau e faculdade 

incompleta. 
Ø O nível hierárquico está concentrado no setor administrativo e 

comercial.   

Ø A faixa salarial varia entre R$ 500,00 a 2.000,00 reais. 
 

 

4.2 AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO FUNCIONÁRIO SOBRE A QUALIDADE DE 

VIDA NO TRABALHO 

 

 

A percepção dos funcionários sobre a Qualidade de Vida no Trabalho foi 

avaliada de acordo com os seguintes indicadores:  

• Organizacionais; 

• Biológicos;  

• Psicológicos; 

• Sociais; 

• Percepção pessoal de QVT.  

 

 

4.2.1 Aspectos Organizacionais 

 

 

 A Figura 11 mostra, numa escala de 1 a 5 pontos, que as médias entre as 

questões se encontram no intervalo de 3 a 4,75 pontos. Dos seis itens avaliados 

referentes aos assuntos organizacionais, houve pequenas diferenças nos níveis de 

satisfação obtidos com as respostas dos dois grupos em estudo.  Todavia o grupo 

que “Não Participa” evidenciou, de forma geral, uma maior satisfação que os 

“Envolvidos”.   

 

Em apenas duas questões os “Envolvidos” mostram-se mais satisfeito que o 

outro grupo. Um item foi o 1.1.3, onde o grupo mostrou-se mais satisfeito com a 
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tecnologia empregada pela empresa.  E o outro item que foi o 1.1.4, porém esse 

item foi avaliado pelos funcionários como grau de importância, uma vez que na 

empresa esse processo não existe.  Os “Envolvidos” demonstraram maior interesse 

em participar do comitê de decisão que o grupo “Não Participa”.  

 

 Deve-se salientar que dentre os aspectos avaliados (biopsicossocial e 

organizacional), apesar dos “Envolvidos” não se mostrarem insatisfeitos, apenas 

neutro a questão, o item que apresentou a mais baixa avaliação (3,0) por parte do 

grupo foi o 1.1.5 referente à qualidade dos procedimentos administrativos.  

 

Desta forma, no cômputo geral dos pontos avaliados, os dois grupos 

alcançaram a média de 4,09 no aspecto organizacional, esse sendo o aspecto com 

maior pontuação do questionário, indicando mais satisfação dos funcionários no 

aspecto organizacional de QVT.  

 

 

 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 Gráfico do Aspecto Organizacional 
Fonte: Dados de Campo 
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4.2.2 Aspectos Biológicos 

 

 

As questões dos aspectos biológicos, em sua grande maioria, foram avaliadas 

segundo o nível de importância, pois não são operadas pela empresa. A ordem de 

importância segundo os grupos está descrito no Quadro 10. 
  

Quadro 8 
 Ordem de Importância para Aspectos Biológicos 

Ordem “Não Participa” Média  “Envolvidos” Média 

1º 1.2.5 Oportunidade de realizar 
ginástica  

4.40 

2º 

1.2.2 Controle de Riscos 
Ergonômicos 
1.2.5 Oportunidade de realizar 
ginástica   

 
4.33 

1.2.2 Controle de Riscos 
Ergonômicos 

3.93 

3º 1.2.1 Qualidade das SIPAT’s  3,93 1.2.1 Qualidade das SIPAT’s  3,60 

4º 1.2.3 Atendimento no 
ambulatório  

3,80 

 
5º 

1.2.6 Qualidade das Refeições 
servidas pela empresa 

3,40 

1.2.6 Qualidade das Refeições 
servidas pela empresa  
1.2.3 Atendimento no 
ambulatório 

 
3.53 

                     Fonte: Dados de Campo 

 

Verificou-se que o interesse maior pelos grupos foi aos itens referentes ao 

controle dos riscos ergonômicos e oportunidade de realizar ginástica. Cabe ressalvar 

que no dia da aplicação dos questionários, houve uma demonstração de ginástica 

laboral na empresa, fato esse que pode ter influenciado para o nível de importância.  

 

 Quanto ao interesse na qualidade da SIPAT’S, os grupos concordaram 

quanto o nível de importância. O grupo “Não Participa” deu prioridade ao 

atendimento no ambulatório pelo fato de estarem mais expostos a acidentes.  De 

modo geral, os grupos se apresentaram quase que na mesma média de interesse 

entre as questões, não apresentando diferenças significativas entre os grupos.  

 

É importante dizer que pelo fato da empresa em questão estar situada em 

uma cidade pequena, interior, dá-se a oportunidade dos funcionários irem almoçar 

em casa. Por esse motivo eles não se mostram tão interessados quanto a refeições 

servidas pela empresa. 
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Na Figura 12 visualiza-se os itens que foram avaliados quanto à satisfação. 

Os “Envolvidos” apresentaram-se um pouco mais satisfeito que o grupo “Não 

Participa” somente no item 1.2.4.  

 

A atuação da CIPAs, foi a questão de maior divergência entre os grupos. 

Apesar dos “Envolvidos” não se mostrarem insatisfeito, média de 3,31, o nível de 

satisfação do grupo “Não Participa” foi superior, média 4,00.  Esse resultado foi o 

que apresentou maior diferença de satisfação entre os grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 Gráfico do Aspecto Biológico 
Fonte: Dados de Campo 
 

 

4.2.3 Aspectos Psicológicos 

 

 

 Na Figura 13 observa-se que em quase todas as questões os níveis de 

satisfação foram maiores nas respostas do “Não Participa”, exceção feita à questão 

1.3.5 onde houve uma inversão de satisfação. Esse critério no que se refere ao 

salário foi o que apresentou a mais baixa avaliação (3,07) para o grupo “Não 
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Participa” dentre os aspectos biopsicossociais e organizacionais avaliados. Apesar 

do grupo não se mostrar insatisfeito, apresentou-se neutro a questão.    
 

Outro item que merece destaque é o item 1.3.1 que se refere a confiança nos 

critérios de recrutamento e seleção. O grupo “Não Participa” mostrou-se mais 

satisfeito a esse critério, caso com menor satisfação para os “Envolvidos”. 

 

Em relação à forma de avaliação do desempenho do seu trabalho, os dois 

grupos apresentaram-se quase que neutros, médias de 3,47 e 3,87 para 

“Envolvidos” e “Não Participa”, respectivamente.  

 

Em geral, a amostra não está insatisfeita, mas quase que neutra para as 

questões do aspecto psicológico. Esse aspecto foi o que apresentou a média geral 

com mais baixa pontuação (3,79).   

 

 
Figura 13 Gráfico do Aspecto Psicológico  
Fonte: Dados de Campo 
 

 

4.2.4 Aspectos Sociais 
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Quanto aos aspectos sociais, a maioria das questões foram avaliadas 

segundo o nível de importância, pois não são operados pela empresa. A ordem de 

importância segundo cada grupo está descrito no Quadro 9. 

 
Quadro 9 

 Ordem de importância para Aspectos Sociais 

 
Fonte: Dados de Campo 
 
 

Esse resultado mostra a diferença de interesses entre os grupos. O grupo 

“Não Participa” mostrou grande interesse ao Seguro de Previdência Privada em 

relação aos outros itens avaliados como de importância. Os “Envolvidos”, interesse 

triplo, no que se refere aos convênios com farmácia e supermercados, ao seguro de 

previdência privada e o atendimento aos filhos, e não deu tanta importância à cesta 

básica, esse item que apareceu como secundário ao grupo “Não Participa”.  

 

 Quanto à satisfação, a Figura 14 demonstra que o grupo “Não Participa” 

apresentou mais satisfação para oportunidade de distração e ações que levem a 

realização pessoal, enquanto os “Envolvidos” mostraram-se com maior satisfação no 

item referente ao financiamento de cursos.  Porém, na questão das ações que levam 

a realização pessoal, os “Envolvidos” mostram-se menos satisfeito que o grupo “Não 

Participa”. 

 

As médias de satisfação dos grupos estiveram muito próximas, podendo ser 

inferido que a satisfação dos grupos referente aos aspectos sociais foi igual.  

Entretanto, quanto ao nível de importância, os “Envolvidos” mostraram grande 

Ordem Não Participa Médias  Envolvidos Médias  
1º 1.4.5 Qualidade dos seguros 

de previdência privada. 
4,40 1.4.1 Qualidade de convênios 

(farmácia, supermercado). 
4,36 

2º 1.4.4 Qualidade da cesta 
básica. 

4,07 1.4.5 Qualidade dos seguros 
de previdência privada. 

4,27 

3º 1.4.1 Qualidade de convênios 
(farmácia, supermercado). 

3,93 1.4.3 Atendimento aos filhos. 4,13 

4º 1.4.3 Atendimento aos filhos.  3,63 1.4.4 Qualidade das cestas. 3,71 
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interesse pelos assuntos de convênios, atendimento aos filhos e financiamento de 

cursos. 

 

 
Figura 14 Gráfico do Aspecto Social 
Fonte: Dados de Campo 
 

 

4.2.5 Síntese dos Aspectos Biopsicossociais e Organizacionais 

 

 

A Figura 15 foi elaborada para ter melhor visualização das médias gerais 

entre os aspectos biopsicossociais e organizacionais dos grupos.  

 

Dos quatro aspectos avaliados, o grupo “Não Participa” apresentou médias 

maiores em três aspectos e no último aspecto teve a média muito próxima dos 

“Envolvidos”.  Nessa avaliação o grupo “Não Participa” está mais satisfeito que o 

grupo “Envolvidos”. 

 

Ressalva-se que a média mínima foi de 3,79 pontos e máxima de 4,09 

pontos. Isso demonstra que dentro da escala proposta, os grupos estão no intervalo 

de neutro e satisfeito. 
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Figura 15 Gráfico das Médias Gerais BPSO 
Fonte: Dados de Campo 
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4.2.6 Conceito de QVT 

 

 Todas as palavras descritas no Quadro 10 constam no questionário como 

opções, para que o respondente escolhesse as três palavras que melhor 

expressassem a qualidade de vida no trabalho. As três palavras mais escolhidas 

pela amostra que expressam QVT foram: Responsabilidade, Realização Pessoal e 

Saúde.  
Quadro 10 

 Conceito de QVT geral 

Fonte: Dados de Campo 

 

 

 Além das três palavras que foram majoritárias entre ambos os grupos, os 

“Envolvidos” classificaram 04 palavras que foram escolhidas somente pelos 

participantes do grupo “Envolvidos”.  

 

 Os Quadros 11 e 12 foram coloridos para facilitar a identificação das palavras 

escolhidas pelo grupo, e a legenda das cores pode ser lida da seguinte forma: 

Palavras Que Expressam QVT 1º 2º 3º TOTAL % 

2.9 Responsabilidade 5 9 4 18 20,00 

2.4 Realização Pessoal 5 4 5 14 15,56 

2.17 Saúde 2 4 7 13 14,45 

2.3 Confiança 3 3 3 9 10,00 

2.11 Estabilidade no Emprego 3 2 3 8 8,89 

2.1 Amor 5 1 0 6 6,67 

2.15 Local de Trabalho 2 1 1 4 4,45 

2.2 Liberdade 1 1 1 3 3,34 

2.7 Amizade 1 2 0 3 3,34 

2.13 Competitividade 0 1 2 3 3,34 

2.8 Humanismo 1 1 0 2 2,23 

2.10 Investimento 1 0 1 2 2,23 

2.12 Paz 0 1 1 2 2,23 

2.14 Ausência de Acidentes 1 0 1 2 2,23 

2.16 Horário 0 0 1 1 1,12 

Total de respostas 30 30 30 90 100 
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•  Cor Verde: Palavras Majoritárias entre os dois grupos; 

•   Cor Amarela: Palavras escolhidas apenas para aquele grupo em questão 

• Cor Laranja: Não houve nenhuma escolha pelos participantes daquele 
grupo. 

 

 Os “Envolvidos” mostraram-se mais heterogêneos que o grupo “Não 

Participa”.  Somente uma palavra não expressava QVT para o grupo. As outras 

palavras, mesmo que para um único indivíduo foi citada como conceito de QVT. 

 

Quadro 11 
 Conceito de QVT segundo “Envolvidos” 

 
Fonte: Dados de Campo 
 
 
 
 Já para o grupo “Não Participa”, as três palavras: Responsabilidade, 

Realização Pessoal e Saúde, foram indiscutivelmente as mais bem avaliadas como 

que expressassem melhor QVT.   Ao contrário dos “Envolvidos”, a palavra amizade 

Palavras Que Expressam QVT 1º 2º 3º TOTAL % 

2.9 Responsabilidade  3 3 2 8 17,78 

2.4 Realização Pessoal  1 4 1 6 13,34 

2.17 Saúde  1 - 5 6 13,34 

2.3 Confiança  2 2 1 5 11,12 

2.11 Estabilidade no Emprego 2 1 1 4 8,89 

2.1 Amor  3 - - 3 6,67 

2.2 Liberdade  1 1 1 3 6,67 

2.14 Ausência de Acidentes 1 - 1 2 4,45 

2.13 Competitividade - 1 1 2 4,45 

2.12 Paz - 1 1 2 4,45 

2.10 Investimento 1 - - 1 2,23 

2.8 Humanismo - 1 - 1 2,23 

2.15 Local de Trabalho - 1 - 1 2,23 

2.16 Horário - - 1 1 2,23 

2.7 Amizade  - - - - - 

Total de respostas 15 15 15 45 100 
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foi escolhida pelo grupo “ Não Participa” com um percentual de 6,7% e 04 palavras 

não foram escolhidas pelo grupo.  

 
Quadro 12 

 Conceito de QVT segundo “Não Participa” 

  

Fonte: Dados de Campo 

 

  

4.2.7 Estado Pessoal de QVT 

 

 

 Em relação ao estado pessoal de QVT o grupo “Não Participa” mostrou-se 

mais satisfeito que os envolvidos, Figura 16.   O grupo “Não Participa” apresentou-se 

com maior satisfação no bem-estar no trabalho, mais satisfação em relação aos 

níveis de stress pessoal, satisfação com sua qualidade de vida e as adequações das 

ações de QVT da empresa.  No entanto, os “Envolvidos” mostraram que estão um 

Palavras Que Expressam QVT 1º 2º 3º TOTAL % 

2.9 Responsabilidade  2 6 2 10 22,30 

2.4 Realização Pessoal  4 - 4 8 17,80 

2.17 Saúde  1 4 2 7 15,60 

2.3 Confiança  1 1 2 4 8,90 

2.11 Estabilidade no Emprego 1 1 2 4 8,90 

2.1 Amor  2 1 - 3 6,70 

2.15 Local de Trabalho 2 - 1 3 6,70 

2.7 Amizade   1 2 - 3 6,70 

2.8 Humanismo 1 - - 1 2,30 

2.13 Competitividade - - 1 1 2,30 

2.10 Investimento - - 1 1 2,30 

2.2 Liberdade  - -  - - - 

2.14 Ausência de Acidentes -  - - - - 

2.12 Paz - - - - - 

2.16 Horário - - - - - 

Total de respostas 15 15 15 45 100 
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pouco mais satisfeitos quanto à importância de QVT para os resultados do seu 

trabalho. 

 
Figura 16 Gráfico do Estado Pessoal de QVT 
Fonte: Dados de Campo 
 

 

4.2.8 Ocorrências de Saúde-Doença 

 

  

 Com relação a ocorrências de saúde-doença que estão apresentados no 

Quadro 15, notou-se que mais da metade da amostra utilizou remédios nos últimos 

12 meses. No entanto, os “Envolvidos” correspondem a 33,12% dos 53% que 

utilizaram remédios. 

  

 Na amostra, 20% sofreram internações em hospitais nos últimos 12 meses, 

sendo que desse percentual, 16,66% representam os “Envolvidos”.  Porém, no 

pronto socorro, o grupo “Não Participa” foi o que apresentou maior utilização.  

 

 Nota-se que há mais utilização do convênio médico pelos “Envolvidos”, o que 

pode ter influenciado na satisfação um pouco melhor desse grupo na questão que se 

referia ao convênio médico, dentro do aspecto biológico.  
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 Os grupos declaram faltas ao trabalho com os mesmos índices.  

 
Quadro 13 

 Ocorrências Saúde-Doença 
Envolvidos Não 

Participa 
Geral Ocorrências Saúde-Doença 

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 
3.2.1 Utilizou remédios para dores específicas  10 5 6 9 16 14 
3.2.2 Sofreu internação em hospital 5 10 1 14 6 24 
3.2.3 Foi atendido em pronto socorro 4 11 5 10 9 21 
3.2.4 Utilizou o convenio médico 9 6 4 11 13 17 
3.2.5 Faltou ao trabalho por mal-estar ou 
doença 

6 9 6 8 12 17 

Obs.: Um integrante do “Não Participa” não respondeu a questão 3.2.5. 
Fonte: Dados de Campo 

 

 

4.3  ANÁLISE QUALITATIVA 

  

 

 Para se estabelecer um diálogo entre os resultados dos questionários com os 

aspectos da pesquisa criou-se esse item com os principais tópicos das entrevistas e 

das observações do pesquisador.  

  

 

4.31 Síntese das Entrevistas  

 

 

 Percebeu-se que as duas entrevistadas têm muito orgulho da empresa e de 

todos os procedimentos adotados pela empresa. Ambas, têm grandes 

responsabilidades dentro da empresa e gostam do que fazem. Elas concordaram 

quanto a satisfação dos funcionários, acham que pelo fato da empresa ser uma 

empresa de destaque da região e estar atuante com os programas de 

responsabilidade social, isso reflete nos funcionários fazendo com que tenham 

orgulho de pertencer a essa organização, o que desencadeia uma satisfação na 

qualidade de vida no trabalho.  
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 Na visão da gestora dos programas de responsabilidade social, os 

“Envolvidos” poderiam ter uma satisfação diferenciada dos que “Não Participam”. Ela 

declarou: “[...] são pessoas com uma natureza mais maleável, tem uma idéia 

diferenciada sobre permanência na empresa. Tem interesse em fazer alguma coisa 

além do trabalho. São pessoas que têm uma cultura diferente na maneira como 

conduz a participação no programa de responsabilidade social, eles são alegres”.  

 

 No entanto, a gerente de recursos humanos não se posicionou nesse 

aspecto, só declarou: “Não tenho tanta certeza que será fácil identificar que os níveis 

de satisfação dos voluntários podem ser maiores dos que não participam. Como a 

empresa é bem conceituada e participativa em RSE, mesmo que ele não seja 

envolvido nos programas ele é funcionário da empresa, que é responsável 

socialmente. “Eu faço parte da empresa que faz o programa de RSE”. Ele se sente 

participante. [...] Por esse motivo, eles acabam tendo orgulho da empresa e sentem-

se satisfeitos em trabalhar na empresa e no ambiente que estão inseridos”.  

 

 

4.3.2 Análise do pesquisador 

 

 

 No primeiro contato com a empresa no III Seminário sobre Certificado de 

Responsabilidade Social de Mato Grosso que aconteceu no dia 20 de maio de 2008 

na Assembléia Legislativa, percebeu-se que se tratava a organização muito bem 

estruturada e com visão.  A direção da empresa é bem receptiva e nesse mesmo dia 

foi possível conversar com o diretor geral da organização e receber a autorização 

verbal para realização do estudo na empresa. 

 

 Dentro do contexto regional que a empresa está inserida, ela se destaca 

como uma organização acima da média.  Percebe-se que a sociedade tem uma 

certa admiração da empresa. È uma empresa que está no mercado há 35 anos e 

pelo fato de estar sempre patrocinando eventos e realizando projetos que incluem a 

comunidade, a empresa se destaca.  
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 Já na sede da organização, onde se administra as filiais da empresa, notou-

se a empatia dos funcionários ao ser recebido pela gerente de recursos humanos, 

que foi a pessoa responsável para dar o suporte para os procedimentos da coleta de 

dados do estudo.  A gerente esclareceu alguns processos administrativos da  

empresa e mostrou como funciona o programa de QVT da empresa.  

 

 Observou-se que a empresa investe nos seus funcionários, se preocupa com 

o desenvolvimento profissional investindo em treinamentos e cursos.  Houve um 

depoimento que a empresa premiou os funcionários com 14º salário pelos resultados 

obtidos em 2007.  Na análise dos documentos da empresa, percebeu-se o 

crescimento de vendas de motos dos anos 2005 a 2007 no relatório do volume de 

vendas.  Em 2005 foram vendidas 13.566 motos, em 2006 13.927 motos, com 

crescimento de 2,66%. Já no ano de 2007 o número de motos vendidas subiu 

21.491 motos, houve um crescimento de 54, 31%.  A diretoria da empresa resolveu 

premiar o escritório central com benefício de 25% a mais em um 14º salário como 

reconhecimento que o escritório central deu um suporte ao setor comercial.  Esse 

ato da empresa foi declarado por um funcionário do setor com muita satisfação.  

 

 Todos os anos a empresa se inscreve no PSQT – Prêmio Sesi de Qualidade 

no Trabalho, mostrando que há uma preocupação com a qualidade de vida no 

trabalho. 

 

 Há também um empenho da empresa em estar inserida na Responsabilidade 

Social.  Ela está associada ao Instituto Ethos, participa todos os anos do prêmio 

Responsabilidade Social no Varejo da Fundação Getúlio Vargas – São Paulo e 

participa da certificação da Assembléia Legislativa de Mato Grosso. 

  

  Algumas atividades dos programas de RSE são feitas em momentos que 

alguns funcionários não podem participar devido a sua atividade não permitir a sua 

ausência.  Colocação feita por alguns do grupo “Não Participa”.  Assim, os 

funcionários do escritório têm mais oportunidade de participar como voluntários dos 

programas de responsabilidade social.  
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5 CONCLUSÃO 

 
 

 Foi verificada a existência de diferenças na satisfação e atribuição de 

importância em qualidade de vida no trabalho entre os grupos.  

  

 No computo geral, percebeu-se que as médias dos grupos ficaram, máxima 

4,09 no aspecto organizacional e 3,79 no aspecto psicológico, mostrando que a 

amostra do estudo está satisfeita com a Qualidade de Vida no Trabalho. 

 

 A amostra realmente está satisfeita com a Qualidade de Vida no Trabalho.  A 

satisfação foi maior para o aspecto organizacional, que é “percebida através a 

política da empresa” Limongi-França (1996 p.247). Essa satisfação comprova as 

declarações das entrevistas onde os funcionários têm orgulho da empresa. 

  

 Limongi-França (1996 p.239) relaciona as variáveis do instrumento ao perfil 

sociofuncional, perfil dos empregados, ramo de atividade e estágio da gestão de 

QVT na empresa. Com isso parte-se da evidência que ambos os grupos estão 

satisfeitos, porém a amostra está dividida pelo seu ramo de atividade que alguns do 

“Não Participa” são do setor comercial e um do grupo “Envolvidos” é da gerência.  

Outra questão é em relação ao perfil dos empregados. Quanto ao perfil, ficou 

evidente a divisão da amostra pelos fatores: gênero, escolaridade, nível hierárquico 

e faixa salarial.   

 

 O grupo “Envolvidos” teve sua avaliação menor no critério referente aos 

processos administrativos (ausência de burocracia), dentro do aspecto 

organizacional. Limongi-França (1996 p.239) diz que esse aspecto é avaliado 

conforme o que a empresa faz e reflete no funcionário e um dos seus indicadores 

específicos é quanto à qualidade das informações geradas para a comunicação 

interna.  Lembrando que esse grupo foi o que expressou maior importância de 

participação nos comitês de decisão.  Infere-se que esse grupo é mais criterioso na 

questão da comunicação interna, talvez a empresa pudesse rever essa necessidade 

que o grupo tem de participar nas decisões da empresa.  
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 O nível de satisfação do aspecto biológico também teve uma média geral 

próxima do aspecto organizacional. Cabe lembrar que esse aspecto, em sua maioria 

foi avaliado como grau de importância.  Limongi-França (1996 p.247), faz referência 

a esse aspecto como a satisfação percebida quanto aos programas e serviços que 

garantam bem-estar físico ou recuperação de doenças e manifestações clínicas.  

Infere-se que há um grande interesse nos aspectos biológicos, itens como a 

ginástica laboral, controle de riscos ergonômicos e SIPAT’s. O interesse na ginástica 

laboral já foi evidenciado em outros estudos como um item de grande importância 

para os funcionários, exemplo no estudo citado de Limongi-França. O resultado 

também se deve a grande satisfação, principalmente dos “Envolvidos” no 

atendimento do convênio médico. Pelo fato de ter mais mulheres, estas 

apresentaram em suas respostas do uso do convênio médico, uso na gravidez, 

dentista e viroses nos últimos 12 meses.  E no geral, a amostra utilizou bem o 

convênio médico.  

 

 No aspecto social os “Envolvidos” mostraram-se um pouco mais satisfeitos, o 

que demonstrou a inclinação desse grupo ao aspecto social. Porém as médias foram 

bem próximas entre os grupos. Por se tratar de um grupo majoritariamente feminino, 

segundo Limongi-França (1996 p.247) os aspectos sociais de atendimento aos filhos 

e cesta básica são considerados maternos. Outro critério que pode ser relacionado à 

satisfação um pouco maior dos “Envolvidos” foi o critério de financiamento para 

cursos.  Esse grupo mostrou um nível de escolaridade maior e assim maior 

satisfação para os financiamentos de cursos. A maior escolaridade das mulheres 

permite inferir a proximidade desse perfil com o maior interesse em qualificar-se 

profissionalmente. Esse resultado conversa com os estudos de Probst e Ramos 

(2003 p. 1) e outros mais, que apontam a crescente inserção e qualificação das 

mulheres no mercado de trabalho.  

 

 O grupo “Não Participa” mostrou grande interesse nos seguros privados, um 

item que deve ser rapidamente solucionado pela empresa que está em fase de 

negociação desse plano. O grupo tem mais satisfação nas ações da empresa para 

sua realização pessoal que os “Envolvidos”. Limongi-França (1996 p.247) vê que 

essa percepção social é vista pelo funcionário como um suporte social de benefícios 

legais e espontâneos da empresa. Inferiu-se que pelo fato do grupo “Envolvidos” 
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participar de programas de responsabilidade social, esse indivíduo pode esperar 

mais benefícios espontâneos da empresa no que se refere a benefícios internos. 

 

 Os dois grupos estão menos satisfeitos com o aspecto psicológico. Esse 

aspecto, segundo Limongi-França (1996 p. 247) é percebido pelo funcionário quanto 

ao atendimento das necessidades individuais de reconhecimento, auto-estima e 

desenvolvimento.  O critério salário foi o que teve menor satisfação para os dois 

grupos, no entanto o “Não Participa” ficou menos satisfeito.  Limongi-França (1996 

p.248) mostra que quando a deficiência acontece no aspecto psicológico pode ser 

evidência que deve ter melhorias na valorização do funcionário, desafios e sistema 

de participação. E as dificuldades que podem ser transparecidas são em relação à 

cobrança excessiva de resultados, relacionamentos entre os empregados e falta de 

motivação.  Na análise qualitativa a declaração de satisfação por parte do escritório, 

quando obtiveram bonificação de 25% a mais no salário, em reconhecimento dos 

resultados obtidos em 2007, demonstra a forte necessidade do grupo em serem 

reconhecidos pela empresa como integrantes “sólidos” do ótimo desempenho da 

empresa. 

 

 O grupo “Não Participa” apresentou-se satisfeito na seguinte ordem: 

organizacional, biológico, social e psicológico.  O organizacional foi o item de maior 

importância para os dois grupos pelo fato da empresa ter uma boa base de 

organização, é uma empresa que os funcionários se orgulham de trabalhar. O nível 

biológico demonstra a maior necessidade a segurança e alimentação.  O nível 

social, devido a seu alto índice de satisfação na distração e seu grande interesse no 

seguro privado e convênios com farmácias e supermercados. O psicológico por 

último, pois esse grupo apresentou a média mais baixa no item salário.  

 

 Os “Envolvidos” apresentaram-se menos satisfeito que o grupo “Não 

Participa”.  A ordem de satisfação desse grupo foi: organizacional, social, biológico e 

psicológico.  No aspecto organizacional mostraram-se mais criteriosos nos 

processos administrativos. Em segundo apareceu o critério social que demonstra a 

associação do perfil do grupo com seus interesses. Esse grupo tem uma 

representatividade materna indiscutível e tem grande satisfação pelo investimento 

da empresa em cursos externos.  Já o nível biológico foi representado em sua 
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grande maioria pela satisfação com o convênio médico, pois foi o grupo que 

apresentou o maior número de casos de doenças no último ano e o que mais utilizou 

o convênio médico. Outro item de grande interesse pelo grupo é a ginástica laboral. 

E por último o aspecto psicológico que demonstrou menor satisfação nos critérios de 

recrutamento e seleção e também na satisfação com o salário.  

  

 Resume-se que o grau de satisfação da amostra com relação aos programas 

e ações de qualidade de vida no trabalho realizados pela empresa é satisfatório. No 

entanto o grupo “Não Participa” demonstrou, nesse estudo, que está mais satisfeito 

que o grupo “Envolvidos”.  Parte-se da premissa que a percepção da qualidade de 

vida no trabalho está relacionada a vários fatores, entre eles o perfil da amostra que 

nesse estudo demonstrou heterogeneidade entre os grupos de estudo.  Isso 

demonstra que os “Envolvidos” podem ter uma visão ou percepção de QVT 

diferenciada, mas não menor em relação ao grupo “Não Participa”. 

Os resultados obtidos e analisados com esta pesquisa possibilitaram analisar 

que não existem relações entre a satisfação de Qualidade de Vida no Trabalho – 

QVT com a participação voluntária em programas de Responsabilidade Social 

Empresarial – RSE, a partir do instrumento BPSO (96), demonstrando aqui o 

alcance do objetivo geral deste trabalho.    

Os resultados alcançados por meio deste trabalho não esgotam a 

possibilidade de continuar os estudos sobre os temas em diálogo com a gestão de 

pessoas, dentro do contexto organizacional. Pelo contrário, abrem-se aqui outras 

possibilidades de pesquisa e estudos sobre o tema. 

 
 

5.1 RECOMENDAÇÕES PARA NOVOS ESTUDOS 

 

 

 A sugestão é que na realização de próximas pesquisas a outras empresas, 

deve-se melhorar o critério de amostragem, deixando as amostras mais 

homogêneas. 
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 Propõe-se ainda que a pesquisa abranja um número maior de empresas o 

que permitirá realizar uma análise mais profunda das variáveis que determinam a 

QVT. 

 

 Nota-se ser possível estudar as expectativas dos perfis do estudo, esses que 

compõem os fatores constituintes da qualidade de vida no trabalho. Recomenda-se 

esse estudo em detalhes em futuras pesquisas em forma de um estudo 

multidisciplinar entre a psicologia e a administração. 

 

Estudar as possíveis relações de sustentabilidade entre Qualidade de Vida no 

trabalho e Responsabilidade Social Empresarial. 
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APÊNDICE A - INSTRUMENTO BPSO (BIOPSICOSSOCIAL E ORGANIZACIONAL) 

 
INSTRUMENTO BPSO (BIOPSICOSSOCIAL E ORGANIZACIONAL) 

 
Prezado participante da Pesquisa Acadêmica sobre Qualidade de Vida no Trabalho e Responsabilidade Social 

Empresarial. 
  
 Vimos solicitar uma colaboração no levantamento de dados para a pesquisa academia que estamos realizando sobre 
Qualidade de Vida no Trabalho e Responsabilidade Social Empresarial, visando à elaboração de Dissertação de Mestrado a ser 
apresentada à UMESP. 
 Todas as informações de identidade serão preservadas. Os dados totais serão apresentados de forma agregada e 
impessoal. Estamos à disposição para esclarecimento e informações no telefone (65) 8136-1663. rodrigoribeirosp@hotmail.com  
Cordialmente, 
 
Profa. Dra. Dagmar Silva Pinto de Castro (orientadora)  
Rodrigo Ribeiro de Oliveira (pesquisador) 
  

QUESTIONÁRIO 
 

INDICADORES EMPRESARIAIS DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 
     

Como preencher o questionário:   

 

1º) Leia cuidadosamente, responda francamente, mas não demore muito em um item. 

2º) Todas as questões devem ser assinadas. 

3º) Não pule item, mesmo que ache difícil responder, assinale apenas a alternativa que se adapte melhor a sua opinião. 

 

RESULTADOS INTERNOS DA SATISFAÇÃO EM QVT 
1. Atribua na segunda coluna notas de 1 a 5 (um a cinco) que expresse a sua SATISFAÇÃO, com a qualidade das ações da sua empresa para a sua qualidade de Vida no Trabalho. 
2. Na terceira coluna, atribua notas de 1 a 5 (um a cinco) que expresse o grau de IMPORTÂNCIA que cada item possui para você, independente de existir ou não em sua empresa   
3. Caso o item não se aplica em sua empresa marque com N na primeira coluna. 

 

 

 

mailto:rodrigoribeirosp@hotmail.com
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LEGENDA: 

 
                                                                                           INSATISFAÇÃO TOTAL             NEUTRA        SATISFAÇÃO TOTAL 
 
 
 
 

1.1 ASPECTOS ORGANIZACIONAIS N/S SATISFAÇÃO  NÍVEL DE IMPORTÂNCIA 
1.1.1 Imagem da empresa junto aos funcionários  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
1.1.2 Oportunidade de treinamento e desenvolvimento profissional  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
1.1.3 Melhorias nos processos de trabalho e novas tecnologias  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
1.1.4 Oportunidade de participar de comitês de decisão N 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
1.1.5 Qualidade dos procedimentos administrativos (ausência de 
burocracia) 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

1.1.6 Atendimento as rotinas de pessoal (registro, pagamento, 
documentos). 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

 
1.2 ASPECTOS BIOLÓGICOS N/S SATISFAÇÃO  NÍVEL DE IMPORTÂNCIA 

1.2.1 Qualidade das SIPATS - Semana de Prevenção de Acidentes N 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
1.2.2 Controle dos riscos ergonômicos e ambientais  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
1.2.3 Atendimento do ambulatório N 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
1.2.4 Atendimento do convênio médico  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
1.2.5 Oportunidade de realizar ginástica no trabalho N 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
1.2.6 Qualidade das refeições oferecidas pela empresa N 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
1.2.7 Estado geral de saúde dos colegas e superiores  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
1.2.8 Qualidade da atuação da CIPAs N 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

 
1.3 ASPECTOS PSICOLÓGICOS N/S SATISFAÇÃO  NÍVEL DE IMPORTÂNCIA 

1.3.1 Confiança nos critérios de recrutamento e seleção  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
.3.2 Forma de avaliação do desempenho do seu trabalho  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
1.3.3 Clima de camaradagem entre as pessoas  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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1.3.4 Oportunidade de carreira  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
1.3.5 Satisfação com o salário  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
1.3.6 Ausência de interferência na vida pessoal  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

 
 1.4 ASPECTOS SOCIAIS N/S SATISFAÇÃO  NÍVEL DE IMPORTÂNCIA 

1.4.1 Qualidade de convênios (farmácia, compras, supermercado). N 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
1.4.2 Oportunidade para discussão (futebol, área de lazer, 
excursões). 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

1.4.3 Atendimento aos filhos N 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
1.4.4 Qualidade da cesta básica N 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
1.4.5 Qualidade dos seguros de previdência privada N 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
1.4.6 Financiamento para cursos externos (faculdade, inglês, 
cursos técnicos, profissionalizantes, etc.). 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

1.4.7 Ações que levam a realização pessoal  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
 

 
BLOCO 2 - QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 
Neste bloco queremos saber sua opinião sobre o que significa Qualidade de Vida no Trabalho para você. Indique por ordem de importância  

TRÊS PALAVRAS que expressem qualidade de vida no trabalho de acordo com a LEGENDA: 
 

1 = mais importante   2 = segunda mais importante   3 = terceira mais importante 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BLOCO 3 - ESTADO PESSOAL DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 
 

2.1(   )amor 2.7 (  )amizade 2.13(   ) competitividade 

2.2(   ) liberdade 2.8(   ) humanismo 2.14(   ) ausência de acidentes 

2.3(   ) confiança 2.9 (   ) responsabilidade 2.15(   ) local de trabalho 

2.4(   )realização pessoal 2.10(   )investimento 2.16(   ) horário 

2.5(   ) segurança física 2.11(   ) estabilidade de emprego 2.17(   ) saúde 

2.6(   )autonomia 2.12(   ) paz 2.18(   ) outro (especifique) 
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Você está satisfeito com sua Qualidade Pessoal de Vida? Dê uma nota de 1 a 5 (um a cinco) de acordo com a Legenda para os aspectos de Bem-estar 

indicados no quadro: 
 

3.1 OPINIÃO PESSOAL SATISFAÇÂO 
 3.1.1 Sensação de bem-estar no trabalho 1 2 3 4 5 
 3.1.2 Estado geral de tensão (stress) pessoal 1 2 3 4 5 
 3.1.3 Satisfação com seu modo próprio de viver o dia a dia (estilo 
de vida) 

1 2 3 4 5 

 3.1.4 Adequação das ações de QVT da sua empresa para as 
necessidades pessoais 

1 2 3 4 5 

 3.1.5 Importância da QVT para o resultado do seu trabalho 1 2 3 4 5 
 
 

Assinale com um X sobre suas seguintes OCORRÊNCIAS DE SAÚDE – DOENÇA nos últimos 12 meses 
3.2 OCORRÊNCIAS  

 3..2.1 Utilizou remédios para dores especificas  (   ) NÃO   (  ) SIM    Comentários: ___________________________ 

 3.2.2 Sofreu internação em hospital (   ) NÃO  (   ) SIM  ___________________________________________ 

 3.2.3 Foi atendido em pronto-socorro (   ) NÃO  (   )SIM ___________________________________________ 

 3.2.4 Utilizou o convênio médico (   ) NÃO  (    )SIM  ___________________________________________ 

  3.2.5 Faltou ao trabalho por mal-estar ou doença (   ) NÃO  (    SIM  ___________________________________________ 

 

DADOS GERAIS 
 5.1Cargo Atual:__________________________  5.2Nível Hierárquico: (  ) Comercial  (  ) Administrativo  (  ) Supervisão   (  ) Gerência  5.3Sindicalizado?  (  ) Sim   (  ) Não   

 5.4 Idade: __________5.5  Sexo: (  ) Fem.  (  ) Masc  5.6Número de Dependentes: ______________  

 5.7Faixa Salarial 
(   ) até R$ 500 (  ) R$ 501 a R$ 1.000   (  ) R$ 1.001 a R$ 1.500 (   ) R$ 1.501 a 2.000 (   ) R$ 2.001 a 2.500  (   ) R$ 2.501 a 3.000    (   )acima de 3.000 

 5.8Escolaridade: 
(   ) até a 4ª série  (   ) até a 8ª série (   )2º grau Incompleto (   )2º grau Completo (    ) Faculdade Incompleta  (   )Faculdade Completa  (   ) Outras – identifique 

 5.9 Participa como Voluntário nos Programas de Responsabilidade Social da Empresa?  (  ) Sim (  ) Não 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

             UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO - UMESP 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a) Senhor (a), 
 
Eu, Rodrigo Ribeiro de Oliveira, mestrando em administração de empresas, portador 

de CPF 257.823.518-02  RG 27.118.822-4, estabelecido na Rua Antônio Fazio Perri, 17 
CEP 06755-310, na cidade de Taboão da Serra, cujo telefone para contato e (11) 9452-
6630 e endereço eletrônico rodrigoribeirosp@hotmail.com , vou desenvolver uma 
pesquisa cujo título é: QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E RESPONSABILIDADE 
SOCIAL EMPRESARIAL.  

O Objetivo do trabalho é analisar as possíveis relações entre a satisfação de 
Qualidade de Vida no Trabalho – QVT com a participação voluntária em programas de 
Responsabilidade Social Empresarial - RSE. 

Justificamos este estudo por ser uma pesquisa de campo que envolve aplicação de 
questionários para coleta de dados, não existe outra forma de obter dados com relação aos 
procedimentos em questão e que possa ser mais vantajoso. 

O procedimento desta pesquisa será por meio da aplicação de questionário de 
múltipla escolha, onde você terá liberdade para expor sua opinião.   

Sua participação nesta pesquisa é VOLUNTÁRIA e não determinará qualquer risco, 
porém pode determinar algum desconforto em responder algumas questões.  

Sua participação não lhe trará nenhum benefício direto, todavia os resultados desta 
pesquisa poderão ser socializados com a organização.   

Informamos que o Sr.(a) tem a garantia de acesso, em qualquer etapa do estudo, 
sobre qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas.  

Também é garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 
deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo. 

Não existirão despesas ou compensação pessoais para o participante em qualquer 
fase do estudo, portanto, não haverá compensação financeira relacionada a sua 
participação. Existindo qualquer despesa adicional ela será absorvida pelo pesquisador. 

Eu me comprometo a utilizar os dados coletados somente para a pesquisa e os 
resultados serão veiculados por meio de artigos científicos, congressos e estudos 
acadêmicos.  

O pesquisador declara que os aspectos a seguir não se referem ao objetivo que este 
estudo pretende alcançar: métodos alternativos ao paciente; acompanhamento e 
assistências ao paciente, formas de ressarcimento das despesas decorrentes da 
participação da pesquisa, formas de indenização diante de eventuais danos decorrentes da 
pesquisa. 

 
Anexo o consentimento livre esclarecido para ser assinado em duas vias, 

sendo uma delas do participante e outra do pesquisador.  
 

 
 
 
 
 

 

mailto:rodrigoribeirosp@hotmail.com
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UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO - UMESP 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, _________________________________________________________ 

 

RG_____________________________ CPF_________________________ 
 
acredito ter sido suficientemente informado sobre as informações que li ou que de foram lidas para 
mim, descrevendo o estudo QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E RESPONSABILIDADE 
SOCIAL EMPRESARIAL. 
Eu, abaixo assinado, concordo em participar deste estudo como sujeito. Ficaram claros para mim quais 
são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos, riscos e garantias 
de esclarecimentos permanente referente ao que tange minha pessoa. 
 
Ficou claro para mim que posso optar em que meu nome conste no estudo ou considerar pseudônimo, 
o que me garante sigilo. 
 
Ficou claro também que tenho o direito de retirar meu consentimento de participar desta pesquisa, 
antes ou durante o evento, sem prejuízos ou penalidades a minha pessoa. 
 
Sendo assim concordo em participar deste estudo de forma voluntária e faço as opções de sigilo, as 
quais posso optar em mudar a qualquer instante, para tanto basta comunicar formalmente ao 
pesquisador. 
 
 
 
 
São Paulo, ______ de ___________________ de 2008. 
 
 
Participante       Pesquisador   
            
    
  

 
 

Nome       Nome 
 

 
 

Assinatura     Assinatura 
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APÊNDICE C –  AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



133 

 
APÊNDICE D – ENTREVISTAS 
 

1 ENTREVISTAS 

 

 

1.1 Entrevista com a Gestora dos Programas de Responsabilidade Social 

Empresarial 

 

Com relação ao estado de Mato Grosso, como a empresa está inserida na RSE? 

R: O grupo Cometa é um dos pioneiros na questão de responsabilidade social 

empresarial. No município de Cáceres principalmente, não tem outra empresa que 

tenha uma gestão de programas de RSE. A empresa está ativa e está 

desenvolvendo seus projetos a dia. Estamos à frente de muitas empresas, e lado a 

lado com empresas grandes do estado de Mato Grosso. 

 

Qual a visão da empresa quanto à gestão dos programas de responsabilidade 

social? É um diferencial de competitividade? Algumas empresas deixam os 

programas a encargo dos departamentos de Marketing ou comunicação, e aqui 

como são gerenciados os programas? 

R: A empresa não tem explorado esse lado marketing para empresa. È uma 

observação que tenho feito ao diretor para explorar essa questão mais estratégica. . 

Então essa visão, não é aplicada a essa empresa. 

   

Na pesquisa que estou realizando, a hipótese é que os “Envolvidos” em programas 

de RSE, são mais satisfeitos na QVT que o grupo que “Não Participa”. Qual a sua 

visão quanto ao grupo “Envolvidos”? 

R: São pessoas com uma natureza mais maleável, tem uma idéia diferenciada sobre 

permanência na empresa. Tem interesse em fazer alguma coisa além do trabalho. 

São pessoas que têm uma cultura diferente na maneira como conduz a participação 

no programa de responsabilidade social, eles são alegres. 
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1.2 Entrevista com a Gerente de Recursos Humanos 

 

 

Como funciona o setor de recursos humanos da empresa? 

R: O setor foi implantado em maio de 2005. Até então existia apenas um 

departamento de pessoal, sem sistematização dos processos de recursos humanos. 

Hoje existe um processo de recrutamento, seleção, análise de desligamento, 

avaliação, acompanhamento.  Todos os processos de recrutamento e seleção são 

realizados por essa central de recursos humanos.  Esses processos são realizados 

a distância e a discussão da contratação é feita em conjunto com os gerentes de 

cada loja. 

 

Quais atuações do RH fora esses processos? 

R: Acompanhamento do funcionário desde o período de experiência até o seu alto 

desempenho. Treinamentos, parcerias feitas com Catho para realização de cursos 

de atualização profissional, premiação para colaboradores que se destacam na 

realização dos cursos. E participação nas discussões da empresa 

 

Como está a aderência dos funcionários aos programas a eles oferecidos? 

R: Às vezes o próprio colaborador não está preocupado com o seu alto 

desenvolvimento, desenvolvimento pessoal. Não se preocupa em fazer 

treinamentos, não quer fazer leituras, não usa o suporte que a empresa lhes 

fornece. Mesmo assim a empresa mantêm sua postura para incentivar, faz 

campanhas de incentivos, premia os funcionários que se empenham. Ele pode ver o 

empenho da empresa e isso pode refletir na sua satisfação. 

 

Quanto à participação dos funcionários nos programas de RSE, você acha que pode 

ter diferença de satisfação entre os funcionários que participam como voluntários e 

os que não participam?  

R: Não tenho tanta certeza que será fácil identificar que os níveis de satisfação dos 

voluntários podem ser maiores dos que não participam. Como a empresa é bem 

conceituada e participativa em RSE, mesmo que ele não seja envolvido nos 

programas ele é funcionário da empresa, que é responsável socialmente. “Eu faço 

parte da empresa que faz o programa de RSE”. Ele se sente participante. Os 
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funcionários que não participam ativamente dos programas de responsabilidade 

social sabem que a empresa tem o programa de RSE e que existem funcionários 

envolvidos nos programas. Por esse motivo, eles acabam tendo orgulho da empresa 

e sentem-se satisfeitos em trabalhar na empresa e no ambiente que estão inseridos.  

 

E na possibilidade da hipótese do trabalho ser verdadeira, que os “Envolvidos” têm 

uma satisfação maior que o grupo “Não Participa”. Qual pode ser a explicação? 

R: Talvez por ver a realidade das pessoas que não fazem parte da empresa e assim 

acabam valorizando mais o que a empresa pode lhes fornecer, as oportunidades 

que ele pode aproveitar. “Eu valorizo essa empresa que me valoriza”. 

 

O contexto sócio-empresarial em que a organização está inserida pode refletir na 

satisfação do funcionário? 

R: Sim. A empresa se destaca em relação às organizações, principalmente quando 

se parte para uma análise das organizações dessa cidade. Essa empresa é sólida, 

tem um diferencial que propicia o desenvolvimento do colaborador. É uma diferença 

quase que “palpável”. A empresa é bem estruturada reconhece o valor do 

funcionário, investe em seus funcionários e tem um bom recursos humanos, talvez 

isso possa ser um fator determinante para o nível de satisfação dos funcionários. 

 

Quanto ao estudo em questão, mas precisamente sobre QVT, foi verificado que 

alguns indicadores do questionário, não são operacionalizados pela empresa. Como 

você pode explicar isso? 

 

§ Ambulatório e creche, a empresa é pequena e não suporta esses 

empreendimentos. 

§ Quanto à alimentação todos os colaboradores almoçam em casa, pelo fato de 

morarem perto da empresa e terem 2 horas de almoço.  

§  Cesta básica é um item que esta sendo avaliado, pois já foram realizados 

estudos mostrando sua importância.  

§ Seguro, o RH já fez uma pesquisa com os funcionários quanto o interesse 

dos funcionários em pagar uma parcela do seguro e a empresa pagar a outra 
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parte. A proposta foi aceita pela maioria dos funcionários, e esse benefício 

está em estudo com a empresa. 

§ Convênios – A empresa tinha convênios com farmácias, supermercados, mas 

houve um descontrole financeiro por parte dos funcionários, fazendo com que 

muitos se endividassem acima da conta, o que forçou a empresa a cancelar 

os convênios. Não há uma cultura dos funcionários quanto ao uso do 

benefício. 

§ CIPA - Existe a comissão, porém as ações não são efetivas. No ano passado 

não foi atuante, aconteceram somente algumas visitas aos locais para ver 

ventilação, iluminação, equipamentos de segurança e barulhos dos setores. 

Claro que essas ações são obrigatórias à empresa, porém se ela não 

investisse por sua própria decisão, pela CIPA ela não seria cobrada. 

§ Comitês de decisão – Não há essa interação com os colaboradores. Hoje só 

fazem parte nas decisões das empresas o nível gerencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


