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RESUMO 

 
 

O objetivo desta pesquisa foi conhecer e avaliar a percepção quanto à qualidade de vida no 

trabalho (QVT) dos técnico-administrativos em educação de uma Universidade Federal, visando 

contribuir para a implantação de Programas de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT) em prol 

da melhoria do ambiente laboral. Para isso foi delineada uma pesquisa de campo exploratória, 

constando de pesquisa bibliográfica e aplicação do Total Quality of Work Life - TQWL-42, 

elaborado por Pedroso (2010) para avaliação da QVT.  A amostra constou de 176 servidores, a 

maioria do sexo feminino, casados, com escolaridade superior completa, nível D de classificação 

do cargo, com incentivo à qualificação, não participantes de PQVT e com cerca de oito anos como 

servidor. Para análise dos resultados foi utilizada a escala de classificação de qualidade de vida 

no trabalho proposta por Timossi et al. (2009). Quanto ao nível de classificação da QVT, 

observou-se que Segurança de Emprego, Capacidade de trabalho, Significância da tarefa e 

Relações interpessoais apresentaram o maior valor, sugerindo satisfação dos respondentes quanto 

a estes aspectos. Os aspectos Serviços de saúde e Assistência social, Benefícios extras e Jornada 

de trabalho tiveram valores menores, indicando insatisfação. Os outros aspectos observados 

indicaram uma classificação do nível de satisfação próximo a neutralidade com tendência para 

satisfação.  O escore global da avaliação da QVT obtido foi de 58,49, indicando satisfação, tendo 

em vista encontrar-se entre 50 e 75 da escala de classificação utilizada na análise. A autoavaliação 

da QVT obteve um escore de 58,03, bem próximo ao escore global gerado pelo TQWL-42, 

demonstrando que os servidores percebem sua QVT próxima à realidade encontrada. Por fim, 

foram formuladas contribuições para o Setor de Gestão de Pessoas para a implantação de 

Programas de QVT.  

 

 
Palavras-Chave: Qualidade de Vida no Trabalho. Técnicos-Administrativos em Educação. 

Servidores Públicos. Administração Pública. 

  



             

 

 

ABSTRACT 

 

 
The objective of this research was to know and evaluate the perception regarding the quality of 

work life (QWL) of the administrative-technicians in education of a Federal University, aiming 

to contribute to the implementation of Quality of Work Life Programs (QWLP) to improve the 

work environment. For that, an exploratory field research was drawn up, consisting of 

bibliographic research and application of the Total Quality of Work Life - TQWL-42, elaborated 

by Pedroso (2010) for QWL evaluation. The sample consisted of 176 public employees, most of 

them female, married, with graduate degree, D level of job classification, with qualification 

incentive, non-QWLP participants and average of eight years as a public employee. For the 

analysis of the results it was used the scale of classification of quality of work life proposed by 

Timossi et al. (2009). Regarding the level of classification of QWL, it was observed that Job 

Security, Work Capacity, Task Significance and Interpersonal Relations presented the highest 

values, suggesting respondents' satisfaction with these aspects. The aspects of Health Service and 

Social Assistance, Extra benefits and Work time had lower values, indicating dissatisfaction. The 

other aspects observed indicated a classification of the level of satisfaction near neutrality with a 

tendency to satisfaction. The global QWL score obtained was 58.49, indicating satisfaction, as it 

was between 50 and 75 of the classification scale used in the analysis. The QWL self-assessment 

obtained a score of 58.03, very close to the overall score generated by the TQWL-42, 

demonstrating that the public employees perceive their QWL close to the reality found. Finally, 

contributions were made to the People Management Sector for the implementation of QWL 

implementation of QWL Programs.  

 

 
Keywords: Quality of work life. Technical-Administrative in Education. Public 

Employees. Public Administration. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Qualidade de Vida (QV) e Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) são construtos 

que se relacionam e se mesclam. O empenho da sociedade em garantir a saúde de forma 

ampla, levou a QV a ser entendida como a melhoria ou um alto padrão de bem-estar, nos 

aspectos econômicos, sociais ou emocionais, referentes à saúde, à moradia, ao lazer, aos 

hábitos de atividade física e alimentação (ALMEIDA; GUTIERREZ; MARQUES, 2012). 

A partir da definição de QV como a experiência de bem-estar englobando 

sentimentos de valorização e reconhecimento percebidos pelo próprio indivíduo sobre a 

sua posição na vida, o seu contexto cultural e seus sistemas de valores (THE WHOQOL 

GROUP, 1995), a QV se firma como um ideal relacionado à saúde de forma abrangente. 

Já a QVT configura-se como uma área independente da QV, entretanto, para 

Martel e Dupuis (2006) há uma relação indissociável entre os dois construtos. De acordo 

com Pedroso (2013) o termo QVT conquistou uma maior popularidade em relação a QV 

relacionada à saúde, como uma área de pesquisa multidisciplinar com pesquisadores de 

diferentes áreas do conhecimento. 

A QVT nasce influenciada pela abordagem de Eric Trist e seus colaboradores na 

década de 1950 em Londres. O objetivo era agrupar o trinômio indivíduo-trabalho-

organização com a finalidade de se ter um controle maior por meio da análise e da 

reestruturação da tarefa, tendo como base a satisfação do trabalhador (FERNANDES, 

1996). 

Segundo Martel e Dupuis (2006) desde que o conceito de QVT foi utilizado pela 

primeira vez, muitas definições foram criadas com o objetivo de reduzir os problemas 

enfrentados pelo conceito, inicialmente rígido e objetivo e ao longo do tempo mais 

subjetivo, dinâmico e sistêmico. 

Nesta pesquisa, QVT foi considerada como a gestão dos fatores físicos, 

tecnológicos e sóciopsicológicos que refletem no bem-estar do trabalhador e na 

produtividade (FERNANDES, 1996). Desse modo, parte-se da premissa de que a QVT 

oferece ao trabalhador as boas condições necessárias para que realize suas tarefas com 

satisfação e bem-estar (TIMOSSI, 2009). 

No setor público brasileiro, o estudo da QVT apresenta algumas particularidades 

quando comparadas ao setor privado. Os servidores públicos só podem agir de acordo 

com as prerrogativas da lei, são promovidos no cargo de acordo com o plano de carreira 

pré-estabelecido e recebem salários que são os mesmos dentro de cada categoria.  
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Ademais, o servidor público é a pessoa física que presta serviços ao Estado, com vínculo 

empregatício e remuneração paga pelos cofres públicos, pois é titular de cargo público, 

mantém relação estatutária e integra o quadro da administração direta, autarquia ou 

fundação pública. De forma genérica, o servidor público exerce seu cargo ou função 

visando ao interesse público e ao bem comum.  

O serviço público apresenta outras diferenças em relação ao setor privado, além 

do regime de trabalho diferenciado, baseado estritamente na legislação, possuindo alguns 

atributos diferenciados tal como o instrumento da estabilidade. Para minorar o 

comprometimento do interesse e produtividade do servidor, o modelo gerencial adotado 

nos últimos anos trouxe inovações para a Administração Pública, incorporando preceitos 

da administração de empresas visando otimizar a máquina pública, flexibilizando 

inclusive o instrumento da estabilidade por meio da avaliação de desempenho.  

 

1.1 Justificativa 

 

A escolha do tema justifica-se pela preocupação crescente nas organizações pela 

QVT de seus colaboradores, contrapondo a visão antiga e mecanicista das organizações 

que prezava apenas pela eficiência e produtividade. Fato este que se revela como urgente 

nas Instituições Públicas, sendo ainda pouco explorado como campo de pesquisa, 

particularmente quanto ao servidor TAE, tendo sido encontrados poucos estudos quanto 

à QVT destes servidores (LIMA, 2001; FERREIRA; ALVES; TOSTES, 2009; 

FREITAS; SOUZA; QUINTELLA, 2013). Segundo  Freitas, Souza e Quintella (2013) os 

estudos de QVT nas Instituições de Ensino Superior são na maior parte das vezes voltados 

para os docentes.   

Discutir o processo de modernização da Administração Pública, tendo como 

pano de fundo a maior eficácia, flexibilidade e valorização do servidor público é requisito 

para a consolidação de referencial teórico coerente com os avanços atuais da área. 

Sendo assim, considera-se relevante avaliar qual a percepção do servidor 

técnico-administrativo em educação (TAE) de uma Instituição Federal de Ensino 

Superior em relação a sua qualidade de vida relacionada ao trabalho. Ressalta-se que o 

presente estudo está delimitado à Administração Pública em sentido subjetivo, formal ou 

orgânico, ou seja, na análise dos servidores públicos e a percepção de sua QVT. 

A Promoção da QVT no Serviço Público, enquanto prática de gestão, tem as 

seguintes perspectivas: a do bem-estar dos próprios servidores, a da satisfação dos 
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usuários cidadãos e a da eficiência e eficácia dos serviços prestados nos órgãos públicos 

(FERREIRA; ALVES; TOSTES, 2009). Por meio da promoção da QVT tem-se um 

incremento de benefícios para os servidores, para as Instituições Públicas e para a 

sociedade como um todo. Assim, conhecer a QVT dos servidores TAE’s de uma 

Instituição de Ensino Superior pública será uma oportunidade de oferecer um panorama 

propício para a implantação de Programas de QVT com respaldo científico para a 

consolidação das perspectivas colocadas anteriormente. 

 

1.2 Objetivo Geral 

 

No contexto apresentado, o objetivo geral deste estudo foi conhecer e avaliar a 

percepção quanto à QVT dos TAE’s de uma universidade federal para contribuir com o 

Setor de Gestão de Pessoas na implantação de Programas de QVT visando a melhoria do 

ambiente laboral.  

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

 Apresentar características e especificidades do TAE no âmbito da 

Administração Pública.  

 Descrever e identificar as dimensões e indicadores que determinam a 

QVT. 

 Fornecer um panorama dos modelos e instrumentos de medidas da QVT 

para escolher o mais adequado para o presente estudo. 

 Levantar e analisar a percepção dos TAE’s quanto à QVT. 

 Apontar fragilidades e potencialidades quanto às dimensões e 

indicadores que determinam a QVT na instituição pesquisada. 

 Sugerir ações ao Setor de Gestão de Pessoas para incrementar a QVT no 

ambiente profissional. 

 

1.4 Panorama da Pesquisa  

 

A pesquisa foi dividida em dois momentos intercambiáveis. Em um primeiro 

momento, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com extensa revisão da literatura 

específica sobre o tema.  Inicialmente teve a finalidade de situar o servidor TAE na 



             

17 

 

Administração Pública brasileira, considerando conceito, estrutura, princípios e evolução. 

Para em seguida, escolher o melhor modelo e instrumento de medida a ser utilizado no 

estudo com qualidades psicométricas adequadas, levando em consideração a evolução do 

conceito de QVT, os modelos internacionais e nacionais, além da produção brasileira em 

QVT,  

Em um segundo momento, após a realização de um estudo piloto para calibração 

e ajustes no instrumento de coleta de dados, enviou-se o formulário eletrônico com o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o Instrumento de Avaliação da Qualidade 

de Vida no Trabalho para os servidores TAE’s da Universidade Federal de São João del-

Rei, Minas Gerais. Os dados coletados foram processados, analisados estatisticamente e 

discutidos à luz da pesquisa bibliográfica realizada. Para finalizar foram feitas 

considerações para a implantação de Programas de QVT, incluindo sugestões práticas 

para o Setor de Gestão de Pessoas da instituição em foco. 

Esta dissertação foi estruturada em seis capítulos, a saber: Introdução, 

Administração Pública, Qualidade de Vida e Qualidade de Vida no Trabalho, 

Metodologia, Resultados e Discussão e Conclusão.  
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2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Tendo em vista o escopo deste trabalho centrado na Administração Pública, é 

importante compreender sua estrutura, além dos preceitos, princípios e normas que a 

vinculam, bem como sua evolução ao longo do tempo. É o que será feito a seguir, 

destacando o TAE dentre os servidores públicos.  

 

2.1 Conceito e Estrutura da Administração Pública brasileira 

 

Segundo Meirelles (2010), o estudo da Administração Pública deve partir do 

conceito de Estado, pois é sobre ele que repousa a concepção moderna de organização e 

funcionamento dos serviços públicos a serem prestados para a coletividade. 

A concepção do Estado moderno foi influenciada por filósofos como Thomas 

Hobbes, Montesquieu, John Locke e Jean Jacques Rousseau. Segundo Herb (2013) a ideia 

de contrato social de Hobbes se torna o protótipo para a justificação do estado moderno: 

O contratualismo de Hobbes descreve o caminho legal para o poder. 

Todos concordam contratualmente em abdicar, em favor do soberano, 

de seu precário direito a tudo. A partir de agora, ele pode dispor, sem 

concorrência, sobre seu poder natural: o soberano recebe o monopólio 

do exercício legítimo de coerção. O contrato realiza ainda mais: ele 

autoriza o soberano a agir em nome da parte contratante. Por meio desse 

ato, o soberano torna-se o representante do cidadão (HERB, 2013, p. 

273). 

 

O Estado se constitui de três elementos originários e inseparáveis: Povo, 

Território e Governo soberano. A incumbência básica do Estado é a consecução do 

interesse público por meio do exercício da função pública. Bandeira de Mello (2009) 

destacou que a função pública é a atividade que é exercida para alcançar o interesse 

público por meio do ferramental disponível ao Estado pela ordem jurídica. Esta função é 

desempenhada por meio dos Poderes de Estado, quais sejam: o Legislativo, o Executivo 

e o Judiciário. 

A separação em três poderes advém da tripartição clássica criada por 

Montesquieu e ainda utilizada nos Estados de Direito, ou seja, o Estado juridicamente 

organizado e obediente às suas próprias leis. No entanto, o próprio Montesquieu nunca 

utilizou em sua obra a expressão separação ou divisão de poderes, mas a necessidade de 

equilíbrio entre os poderes, resultando no sistema de freios e contrapesos, em que um 

Poder atua de forma a limitar o outro. O poder estatal é uno e indivisível, assim haveria 

uma distribuição de três funções estatais principais entre órgãos independentes, mas 
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harmônicos e coordenados em seu funcionamento: Executivo, Legislativo e Judiciário 

(MEIRELLES, 2010). 

Para Meirelles (2010) a cada um destes poderes é atribuída uma função basilar, 

respectivamente, função administrativa, legislativa e judicial, como desdobramentos da 

função pública. Mas além de suas funções principais, em situações excepcionais, os 

poderes podem desempenhar funções e praticar atos que seriam de outro poder. Isto se dá 

em decorrência do art. 2º da Constituição Federal de 1988 que dispôs que os três poderes 

devem ser independentes e harmônicos entre si (BRASIL, 1988). É um mecanismo de 

equilíbrio entre os poderes, conhecido como sistema de freios e contrapesos.  É o caso, 

por exemplo, do julgamento do Presidente da República pelo Poder Legislativo em caso 

de crime de responsabilidade (exercício de atividade judicial), ou até mesmo a edição de 

Medidas Provisórias pelo Presidente da República (exercício de atividade legislativa).  

A função administrativa é desempenhada pelos três poderes, mas é a função 

principal do poder Executivo. Assim, se baseia na conversão de leis e regramentos 

jurídicos em atos individuais e concretos (MEIRELLES, 2010).  

Considerando o critério formal para a definição das funções do Estado, Bandeira 

de Mello (2009) definiu a função administrativa como aquela que é exercida em uma 

estrutura e regime hierárquicos, caracterizada por ser desempenhada mediante 

comportamentos basicamente infralegais e apenas de forma excepcional mediante 

comportamentos infraconstitucionais. O comportamento infralegal se diz aquele 

submisso à lei, ou seja, preordenado à satisfação dos ditames legais, tanto por meio da 

atuação dos órgãos e entidades da Administração Pública, como da atuação de seus 

agentes. 

Para o exercício da função administrativa, o Estado tem como ferramental a 

Administração Pública. Neste momento é importante fazer a distinção entre 

Administração Pública em sentido amplo e em sentido estrito. Segundo Di Pietro (2012), 

a Administração Pública em sentido amplo tem como abrangência os órgãos de governo, 

exercendo função política, e os órgãos que exercem apenas função administrativa. Por 

outro lado, a Administração Pública em sentido estrito, inclui apenas os órgãos e pessoas 

jurídicas que exercem somente função administrativa, sendo excluídos os órgãos 

políticos.  

No estudo em questão, foi considerada a Administração Pública em seu sentido 

estrito, com foco nos órgãos e entidades que exercem função administrativa e os agentes 

que as desempenham. 
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Para Meirelles (2010) a Administração Pública pode ainda ser analisada sob o 

aspecto formal, material e operacional. Em sentido formal é o conjunto de órgãos 

instituídos para a consecução dos objetivos traçados pelo Governo. Em sentido material, 

é formada pelo conjunto das funções necessárias aos serviços públicos em geral. Por 

último, em sentido operacional, a Administração Pública se traduz no desempenho 

sistemático, legal e técnico dos serviços próprios do Estado ou por ele assumido em 

benefício da sociedade.  

De forma sintética pode-se afirmar que a Administração Pública é a atividade 

neutra, com atos de execução, normalmente vinculada à lei ou às normas e resoluções 

(MEIRELLES, 2010). Segundo Silva  (2014, p. 663) a Administração Pública é “o 

conjunto de meios institucionais, financeiros e humanos preordenados à execução das 

decisões políticas.”  

Já Di Pietro (2012), divide a Administração Pública em sentido estrito em dois 

grupos: 

i. Administração Pública em sentido subjetivo, formal ou orgânico, que 

leva em conta quem faz a atividade administrativa, ou seja, 

compreendendo as pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos, ou seja, 

os integrantes da Administração Pública.  

ii. Administração Pública em sentido objetivo, material ou funcional, que 

leva em conta o que é desempenhado pela Administração Pública, ou 

seja, a própria função administrativa, conforme visto, desempenhada 

predominantemente pelo Poder Executivo. 

Cabe destacar que a Administração Pública ainda se divide em Administração 

Pública Direta e Administração Pública Indireta. Esta divisão decorre do Decreto-Lei 

200/1967, que em seu art. 4º, dispôs sobre a estruturação e organização da administração 

pública federal: 

Art. 4º. A Administração Federal compreende: 

I – A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na 

estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. 

II – A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias 

de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria: 

a) Autarquias; 

b) Empresas Públicas; 

c) Sociedades de Economia Mista; 

d) Fundações Públicas. 

Parágrafo único. As entidades compreendidas na Administração 

Indireta vinculam-se ao Ministério em cuja área de competência estiver 

enquadrada sua principal atividade (BRASIL, 1967). 
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A Administração Direta, de um lado, é composta por um conjunto de órgãos 

administrativos subordinados ao Poder Executivo de cada esfera governamental, atuando 

então de forma centralizada. A Administração Indireta, por outro lado, é criada por meio 

da descentralização e é composta por entidades personalizadas, de prestação de serviço 

ou exploração de atividade econômica, que mantém um vínculo com o Poder que as criou 

(SILVA, 2014). 

Entre as entidades da Administração Indireta e a Administração Direta não há 

hierarquia, mas vinculação, ou seja, estas entidades ficam sujeitas à supervisão do 

Ministério ao qual estejam vinculadas, é o chamado controle finalístico. 

A Constituição Federal em seu art. 37 dispôs sobre a organização da 

Administração Pública brasileira: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência (BRASIL, 1988). 

 

Meirelles (2010) destacou que o Brasil, um Estado Federal, possuía uma 

organização política dual, abrangendo apenas a União e os Estados-membros. 

Posteriormente o Distrito Federal e os Municípios foram transformados também em 

entidades estatais. Estas entidades, além de autonomia administrativa e financeira, 

possuem autonomia política. O autor ressaltou ainda que a outorga de autonomia política 

aos municípios é uma peculiaridade da Federação brasileira, realizada com a promulgação 

da Constituição de 1988. 

Na visão de Silva (2014) o art. 37 da Constituição Federal traz à tona a 

complexidade da organização administrativa brasileira. Cada esfera federativa possui 

uma Administração Pública, nesse sentido, tem-se a Administração Pública federal, 

estadual, do Distrito Federal e a de cada município, sendo que cada qual é submetida a 

um poder político próprio (executivo, legislativo ou judiciário). Esta se divide ainda em 

Administração Direta e Administração Indireta. 

Segundo Matias-pereira (2012) para a Administração Pública conseguir 

desempenhar sua função de forma eficiente, eficaz e efetiva em benefício da coletividade, 

precisa estar bem organizada em suas diferentes esferas. Além disso, o art. 37 da 

Constituição Federal trouxe uma série de princípios a que se submete toda a 

Administração Pública, a saber: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. Estes e outros princípios da administração pública são abordados a seguir. 
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2.2 Princípios da Administração Pública brasileira 

 

Os princípios atuam de forma a dar direção e interpretação das normas jurídicas, 

além de pautar a atuação dos servidores públicos, sendo importante que sejam conhecidos 

e aplicados na prática pelos agentes da Administração Pública. Segundo Silva (2014) os 

princípios além de orientar a ação dos agentes públicos na prática dos atos 

administrativos, garantem a boa administração na gestão dos negócios públicos e no 

manejo dos bens, serviços e dinheiro público, sempre a bem do interesse público. 

Conforme Bandeira de Mello (2009):  

Princípio [...] é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, 

verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre 

diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para 

sua exata compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica e 

a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe 

dá sentido harmônico (BANDEIRA DE MELLO, 2009, p. 948-49). 

 

Antes de adentrar nos princípios constitucionais mencionados anteriormente, 

faz-se necessário compreender dois princípios basilares que norteiam o regime jurídico 

administrativo. Este regime se refere ao conjunto de traços que colocam a Administração 

Pública em uma posição privilegiada, em uma relação vertical da Administração ante aos 

particulares (DI PIETRO, 2012).  

Os princípios fundamentais do regime jurídico administrativo são:  

i. da supremacia do interesse público sobre o particular; e 

ii. da indisponibilidade do interesse público;          

Tais princípios referem-se respectivamente ora em prerrogativas ora em 

sujeições da Administração Pública. Em consonância às lições de Di Pietro (2012), ao 

mesmo tempo em que a Administração ocupa uma posição de supremacia ante o 

particular por meio de suas prerrogativas, se sujeita a determinadas restrições que limitam 

a sua atividade a certos fins e princípios, sendo que em ambos os casos o objetivo maior 

é o atingimento do bem comum. 

Ao tratar do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, 

Carvalho Filho (2015) dispôs que as atividades administrativas são desenvolvidas para o 

benefício da coletividade, sendo que o fim último da atuação do Estado deve ser sempre 

o interesse público. Em determinados momentos podem ocorrer conflitos entre o interesse 

público e o interesse privado. Nestes casos prevalecerá o interesse público, daí o princípio 

ser reconhecido como supremacia do interesse público. Um bom exemplo da aplicação 
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deste princípio é a desapropriação realizada pelo Estado ou o exercício do poder de 

polícia. Nestas situações o interesse público se sobrepõe ao interesse privado. 

Já o princípio da indisponibilidade, contrapondo o princípio da supremacia, 

enfatiza o fato de que os bens e interesses públicos não pertencem à Administração, 

tampouco a seus agentes. Cabe aos mesmos apenas geri-los, conservá-los e por eles velar 

em prol da sociedade, que é a titular efetiva dos bens e interesses públicos. Ou seja, a 

Administração por não ser proprietária do patrimônio público sofre restrições que não 

existem para os particulares.  Como exemplo da aplicação do referido princípio cita-se os 

contratos administrativos, que via de regra, necessitam prévio processo licitatório para 

garantir a execução mais vantajosa para a Administração. Este princípio então, atua como 

uma restrição que limita a atuação administrativa (CARVALHO FILHO, 2015). 

A seguir são retomados os princípios expressos no art. 37 da Constituição 

Federal (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência) e que norteiam 

o regime jurídico administrativo, devendo ser seguidos pela Administração Pública e seus 

agentes. 

O princípio da legalidade diz respeito à atuação da Administração Pública 

pautada pela lei, ou seja, o servidor público só pode executar aquilo que a lei 

expressamente permite. Decorre da constituição federal, em seu art. 5º, inciso II: 

“Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” 

(BRASIL, 1988).  

Meirelles (2010) salientou que a Administração Pública só pode executar aquilo 

que a lei autoriza, diferente da administração particular que pode fazer tudo aquilo que a 

lei não proíba. Nesse sentido, Bandeira de Mello (2009, p. 76) dispôs que “a legalidade 

na Administração não se resume à ausência de oposição à lei, mas pressupõe autorização 

dela, como condição de sua ação”. 

Para Carvalho Filho (2015) a diretriz fundamental da conduta dos agentes 

públicos é o princípio da legalidade, caso determinada atividade não seja autorizada por 

lei a mesma é considerada ilícita. Este princípio muitas vezes pode representar uma 

limitação à atividade da Administração Pública, bem como, à gestão do seu quadro de 

pessoal. 

Pelo princípio da impessoalidade o agente público deve agir em prol do interesse 

público, não se deixando levar por interesses particulares ou de terceiros. A atuação da 

Administração também deve se dar de forma imparcial, não se fazendo distinções entre 

os administrados. Dessa forma, Bandeira de Mello (2009) destacou a necessidade da 
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Administração tratar a todos os administrados sem discriminações, ou seja, nem de forma 

benéfica nem de forma desvantajosa em relação aos demais. Além disso, Silva (2014) 

dispôs que por meio deste princípio os atos administrativos são tidos como realizados 

pelo órgão ou entidade e não pelo agente público que os pratica, nesse sentido, estes atos 

são a manifestação da vontade estatal e não do agente público. 

Por meio do princípio da moralidade, a conduta do agente público deve ser ética, 

moral e honesta, optando, quando possível, pelos caminhos que melhor definam o 

interesse público. Além disso, o particular em sua relação com a Administração Pública, 

também está sujeito a tal princípio. De acordo com Di Pietro (2012), mesmo que um ato 

administrativo esteja de acordo com a lei, caso ofenda a moral, os bons costumes, a 

honestidade, o senso de justiça e de equidade, haverá ofensa ao princípio da moralidade. 

Para Bandeira de Mello (2009) a ofensa a tal princípio implica em violação ao próprio 

direito, configurando um ato ilícito, mesmo que legal, ficando sujeito à invalidação. 

O princípio da publicidade está diretamente relacionado com a transparência dos 

atos públicos. A Administração deve publicar seus atos, de forma a manter a população 

informada de suas ações e produzir seus efeitos legais, com exceção de atos secretos ou 

imprescindíveis a segurança.  Conforme Silva (2014) é necessário ao Poder Público agir 

com a maior transparência possível, possibilitando à coletividade ter conhecimento do 

que os gestores e agentes públicos estão fazendo. Bandeira de Mello (2009) destacou que 

em um Estado Democrático de Direito não se pode ocultar assuntos de interesse de toda 

a sociedade. 

Consoante ao princípio da publicidade e pela necessidade cada vez maior de 

garantir a transparência na Administração Pública, no ano de 2011 foi editada a Lei nº 

12.527, conhecida como Lei de Acesso a Informação, que teve como objetivo garantir o 

acesso a informações públicas para os cidadãos (BRASIL, 2011). 

O princípio da eficiência foi adicionado ao art. 37 da Constituição Federal por 

meio da Emenda Constitucional nº 19 de 1998. Tal princípio está relacionado com a 

adoção de práticas na Administração Pública para obter-se maior eficiência, ou seja, 

produzir mais, se utilizando de menos recursos, mas garantindo a qualidade (BRASIL, 

1998). O princípio da eficiência aproxima a atuação da Administração Pública à do setor 

privado, buscando se obter cada vez mais eficiência na consecução de seus objetivos. 

Na visão de Meirelles (2010): 

O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja 

exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais 
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moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em 

ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos 

para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da 

comunidade e de seus membros (MEIRELLES, 2010, p.98). 
 

Para obter maior eficiência a Administração deve empregar melhor seus recursos 

humanos, materiais e institucionais, satisfazendo de forma aperfeiçoada as necessidades 

da sociedade. Assim, os recursos e meios disponíveis à Administração devem ser 

organizados de forma racional (SILVA, 2014). 

 

Quadro 1 - Princípios Constitucionais da Administração Pública 
Legalidade Atuação da Administração Pública e de seus agentes pautada pela lei 

Impessoalidade O agente público deve agir em prol do interesse público, não se deixando levar 

por interesses particulares ou de terceiros. 

A atuação da Administração também deve se dar de forma imparcial, não se 

fazendo distinções entre os administrados. 

Moralidade A conduta do agente público deve ser ética, moral e honesta, optando, quando 

possível, pelos caminhos que melhor definam o interesse público. 

Publicidade Diretamente relacionado com a transparência dos atos públicos. 

Eficiência Adoção de práticas na Administração Pública para obter-se maior eficiência, ou 

seja, produzir mais, se utilizando de menos recursos, mas garantindo a qualidade. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das referências bibliográficas. 

 

Bandeira de Mello (2009) evidenciou outros princípios aos quais se sujeita a 

ação da Administração Pública, a saber: princípio da finalidade, razoabilidade, 

proporcionalidade, motivação, igualdade, ampla responsabilidade do Estado, 

obrigatoriedade do desempenho da atividade pública, ampla defesa, segurança jurídica, 

devido processo legal, continuidade do serviço público, controle jurisdicional dos atos 

administrativos, entre outros.  

Alguns destes princípios se encontram dispostos na Constituição Federal e em 

outros dispositivos normativos. Por outro lado, existem princípios implícitos, que não se 

encontram expressos em arcabouços legais, mas são considerados como vinculantes ao 

Direito Administrativo pela doutrina, como por exemplo, os já citados princípios da 

supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. 

A violação de qualquer princípio, seja expresso ou implícito, é um ato de extrema 

ilegalidade, ferindo a Constituição Federal, que ocupa o topo da hierarquia normativa, 

sendo a base para toda a ação pública. Ações que violem os princípios e valores 

constitucionais, não só se tornam ilegais, mas inconstitucionais. Atinente a importância 
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dos princípios existentes no ordenamento jurídico brasileiro e sua possível transgressão, 

Bandeira de Mello (2009) trouxe valiosa lição: 

Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma 

qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um 

específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. 

É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade. 

Conforme o escalão do princípio atingido, pode representar insurgência 

contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, 

contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua 

estrutura mestra. Isto porque, com ofendê-lo, abatem-se as vigas que o 

sustêm e alui-se toda a estrutura nelas esforçada (BANDEIRA DE 

MELLO, 2009, p. 949).  

 

Pode-se perceber por meio de Bandeira de Mello (2009), a importância dos 

princípios existentes no nosso ordenamento jurídico. Dessa forma, os servidores públicos 

devem ter especial atenção aos princípios administrativos, não podendo se desviar de 

nenhum deles, tendo sempre como foco o interesse público. 

Constata-se que a Administração Pública é a ferramenta do Estado para atender 

aos anseios e demandas da sociedade, necessitando prestar serviços públicos com 

qualidade e eficiência. Dessa forma, além da estrutura e regramentos é relevante conhecer 

as mudanças que aconteceram ao longo da história da Administração Pública no sentido 

de modernização da máquina pública, mais precisamente dos modelos patrimonialista, 

burocrático e gerencial. 

 

2.3 Evolução da Administração Pública brasileira 

 

A evolução da Administração Pública se deu com o aperfeiçoamento de modelos 

anteriores, ora ineficientes, ora inoportunos para o Estado, trazendo novas formas e 

técnicas de se administrar. Foram realizadas mudanças com o intuito de atingir melhor os 

objetivos do Estado, sendo o principal deles, a consecução do bem comum. Tais 

mudanças ocorreram de maneira gradativa e contínua por meio de reformas estruturais 

baseadas em demandas da sociedade, experiência e profissionalização dos gestores. Elas 

ocorreram durante toda a história da Administração Pública brasileira, existindo alguns 

marcos históricos com a implementação de novos modelos de Administração Pública.  

Dessa forma, Administração Pública brasileira passou basicamente por três 

modelos durante sua história: patrimonialista, burocrático e gerencial. Inicia-se com o 

modelo patrimonialista, que surge com a vinda da família real para o Brasil, no período 

colonial. O modelo burocrático é implementado na década de 1930, no governo Vargas. 

E o modelo gerencial se inicia no governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), em 1995.  
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O modelo patrimonialista surgiu essencialmente com a vinda da família real para 

o Brasil no período colonial. Neste período, a corrupção e o nepotismo estavam 

enraizados no contexto político, econômico e social, sendo que existia uma grande 

confusão entre o patrimônio público e o privado, quando os bens do estado não se 

diferenciavam dos bens dos detentores de poder. O Estado brasileiro era basicamente 

oligárquico e patrimonial, em meio a uma economia agrícola mercantil, mantendo-se 

assim durante o Império e a Primeira República (RIBEIRO; PEREIRA; BENEDICTO, 

2013). 

Mesmo com a independência do Brasil e o início do período imperial a 

Administração Patrimonialista continuou firme, nem mesmo com a proclamação da 

república em 1889 o modelo sofreu enfraquecimento. A corrupção, o nepotismo e o 

clientelismo continuavam práticas vigentes. Ademais, este modelo desencadeou 

concentração de renda, miséria social e subserviência do cidadão (RIBEIRO; PEREIRA; 

BENEDICTO, 2013). 

No período do Império, existia uma elite dirigente patrimonialista que possuía 

um imenso poder político e vivia das rendas do Estado e não das rendas de terra. Além 

disso, o patrimônio público se confundia com o patrimônio privado da classe dominante. 

Havia uma aliança desta elite patrimonialista com a burguesia mercantil, passando de uma 

oligarquia de senhores de engenho para uma oligarquia cafeeira ao longo do século XIX. 

Por meio desta aliança a elite patrimonialista conseguia obter o poder necessário para 

governar (BRESSER-PEREIRA, 2001). 

Não existia democracia e as eleições eram uma farsa. Além de que, muitos 

funcionários públicos eram sustentados pelo Estado, não possuindo funções e sim 

sinecuras, ou seja, sem responsabilidades ou necessidade de efetivamente trabalhar. Estes 

funcionários eram indicados de maneira pessoal, sem preocupação com a eficiência da 

máquina estatal. O nepotismo era então uma prática constante (BRESSER-PEREIRA, 

2001). O modelo de administração pública patrimonialista permaneceu inalterado até a 

década de 1930, com a Reforma Vargas e a implementação do modelo burocrático. 

O modelo de Administração Pública burocrático teve grande difusão no século 

XX em todo o mundo, sendo conhecido também como modelo burocrático weberiano em 

decorrência de Max Weber, sociólogo alemão, que analisou e sintetizou suas principais 

características. Destaca-se que na burocracia o poder emana das normas e das instituições 

formais, não mais do perfil carismático ou da tradição. Nesse sentido, o exercício da 

autoridade racional-legal é uma fonte de poder nas organizações burocráticas. O modelo 
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burocrático weberiano apresentava algumas características fundamentais como a 

formalidade, a impessoalidade, o profissionalismo, a meritocracia, a especialização, o 

controle e o racionalismo. Além disso, alguns dos aspectos centrais eram a separação 

entre planejamento e execução e a preocupação com a eficiência organizacional 

(SECCHI, 2009). 

O modelo burocrático, na tentativa de modernizar a máquina pública, se 

inspirava não só nas ideias de Weber, mas também nos paradigmas taylorista e fayoliano1. 

Este modelo enfatizava a racionalização da administração pública com objetivo de maior 

eficiência, utilizando para isso da profissionalização, formalismo, impessoalidade e 

hierarquia funcional (COSTA, 2008a).  

Segundo Costa (2008b) a reforma administrativa efetuada no Estado Novo foi o 

primeiro esforço na superação do patrimonialismo, no sentido da burocratização do 

Estado brasileiro. Assim, buscou introduzir no aparato administrativo a centralização, a 

impessoalidade, a hierarquia, a meritocracia e a separação entre o que é público e o que é 

privado. Separação esta que não existia no patrimonialismo. O objetivo era construir uma 

administração pública mais racional e eficiente. 

Para isso foi criado o Departamento Administrativo do Serviço Público – DASP, 

com o desafio de implementar as mudanças propostas, realizar a seleção de servidores e 

seu treinamento, racionalizar as normas e procedimentos para as aquisições, contratos e 

gestão de materiais. O autor citado anteriormente, destacou que o DASP foi bem-sucedido 

até 1945, entretanto, com a liberdade concedida às empresas públicas, foram realizadas 

uma série de nomeações sem concurso público o que feriu a meritocracia e a 

impessoalidade (COSTA, 2008b). 

Entretanto, apesar da tentativa de combater o patrimonialismo, suas práticas 

continuaram vigentes mesmo no modelo burocrático. Além disso, o excesso de normas e 

controle gerou as disfunções da burocracia. O modelo burocrático voltava-se para si 

mesmo, fazendo com que a obediência às normas e regulamentos era mais importante que 

o atendimento das necessidades da população. 

                                                 
1 Taylor e Fayol foram precursores respectivamente da Teoria Científica da Administração e da Teoria 

Clássica da Administração. O taylorismo se preocupava mais com a racionalização dos métodos e sistemas 

de trabalho, já o fayolismo com a racionalização da estrutura administrativa, que gerencia o processo do 

trabalho (MOTTA, 2010). 
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Para Secchi (2009) o modelo burocrático também tinha como característica a 

desconfiança geral da natureza humana, se aproximando da Teoria X de McGregor2. Isto 

refletia-se na grande preocupação com a imparcialidade de tratamento e o excessivo 

controle dos procedimentos. Muitas foram as críticas ao sistema burocrático. Dentre elas, 

o autor destacou que Robert Merton em 1949, ao analisar os efeitos negativos deste 

sistema nas organizações e na sociedade, nomeou-os de disfunções burocráticas, 

incluindo a resistência às mudanças, o excesso de formalismo e obediência acrítica às 

normas, entre outros. 

Apesar de ter como objetivo a busca pela eficiência, devido ao controle 

excessivo dos procedimentos e regras a burocracia causou ineficiência da máquina 

pública e incapacidade de atender aos cidadãos com presteza e qualidade desejados. A 

Administração Pública acabou orientada para si mesma. Na visão de Santos (2014, p. 

359) “o serviço ao Estado, ao chefe, à organização, terminou por parecer, ao servidor, 

mais importante que a prestação de serviço ao cidadão. As organizações e seus servidores 

públicos afastaram-se da sociedade, voltando-se para si mesmas”. 

Nos governos posteriores a Vargas, como o governo de Juscelino Kubitschek 

(1956 a 1961) e João Goulart (1961 a 1964), houve esforços reformistas, mas que não 

provocaram grandes mudanças e impactos nas estruturas da administração do setor 

público brasileiro (RIBEIRO; PEREIRA; BENEDICTO, 2013).  

Em meio ao Regime Militar, no dia 25 de fevereiro de 1967 foi promulgado o 

Decreto-Lei nº 200. Este decreto estabeleceu uma reforma da administração federal, 

fixando princípios, conceitos e determinando providências. Conforme já citado 

anteriormente, o Decreto Lei nº 200 estabeleceu a distinção entre administração direta e 

administração indireta além de fixar a estrutura do Poder Executivo federal. 

Além disso, também desenhou os sistemas de atividades auxiliares, indicando as 

diretrizes gerais para um novo plano de classificação de cargos, definiu as bases do 

controle externo e interno e ainda estatuiu normas de aquisição e contratação de bens e 

serviços. A partir deste período houve uma multiplicação de entidades da administração 

indireta na busca por maior agilidade e flexibilização de atuação, no sentido de melhor 

atender às demandas do Estado e da Sociedade (COSTA, 2008b). Para Ribeiro, Pereira e 

                                                 
2 A Teoria X e a Teoria Y fazem parte de um conjunto de teorias idealizadas por Douglas 

McGregor, na década de 60, que analisam duas visões distintas do ser humano. Pela Teoria X, o homem 

seria preguiçoso, sem ambições e avesso a responsabilidades, necessitando ser controlado e supervisionado. 

Existe ainda uma desconfiança em relação à índole humana e à capacidade criativa (SECCHI, 2009). 
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Benedicto (2013) este decreto representou uma tentativa da superação da rigidez 

burocrática e já uma incipiente introdução de um modelo gerencial. 

Após o fim do período militar houve um processo de reformas, em que a 

principal preocupação era corrigir os erros cometidos pelos militares. A partir da 

Constituição de 1988, houve forte descentralização política, abrindo oportunidades para 

maior participação cidadã e inovações no campo da gestão pública, em que a realidade e 

as potencialidades passaram a ser levadas em conta. Estes fatores impulsionaram a 

disseminação e reinvenção de políticas públicas pelo território brasileiro (ABRUCIO, 

2007). 

No entanto, apesar de descentralização política, a Constituição de 1988 trouxe 

uma centralização administrativa, eliminando a flexibilidade que a administração indireta 

possuía, sendo considerada o setor dinâmico da administração pública. Tal ação visava 

reduzir as disparidades entre a administração central ou direta e a descentralizada ou 

indireta. O Regime Jurídico Único foi aplicado a todos os servidores públicos, 

transformando milhares de celetistas em estatutários, o que gerou um problema na 

previdência dos servidores públicos, principalmente em decorrência da aposentadoria 

integral para os servidores incorporados e que nunca tinham contribuído para o regime 

próprio (COSTA, 2008b).  

No governo Collor, em 1990, defendeu-se a ideia de Estado mínimo e combate 

aos marajás, decorrente da visão que tinha do serviço público. Ironicamente, foi um 

governo marcado pela corrupção, culminando com o impeachment do presidente em 1992 

(ABRUCIO, 2007). 

O modelo gerencial surgiu no governo FHC no ano de 1995, estruturado e 

implementado pelo ministro Bresser-Pereira por meio do Ministério da Administração 

Federal e Reforma do Estado – MARE. O modelo gerencial foi implementado no Brasil 

com base na New Public Management (NPM) ou Nova Gestão Pública (NGP), 

principalmente nos modelos adotados no Reino Unido, no governo Margaret Thatcher, e 

nos Estados Unidos, no governo Reagan a partir da década de 1980 (BRESSER-

PEREIRA, 2010). 

Segundo Secchi (2009), a Nova Gestão Pública é um modelo para a estruturação 

e a gestão da administração pública com base nos valores de eficiência, eficácia e 

competitividade, daí a sua inspiração em práticas da iniciativa privada. Entre outros 

fatores, Matias-Pereira (2012) destacou que este modelo é orientado para o cliente, com 

foco nos resultados e na busca da flexibilização administrativa. 
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Destacam-se algumas distinções entre os modelos burocrático e gerencial. Em 

relação ao controle, o modelo burocrático se volta para o controle de procedimentos, 

enquanto o gerencial se volta para o controle dos resultados. Na questão do tratamento 

aos cidadãos, no modelo burocrático estes são considerados como usuários dos serviços 

públicos e na Administração Gerencial são considerados como clientes. Em relação às 

funções clássicas da Administração, a burocracia tem como maior enfoque a função de 

organização, já a Administração Gerencial a função de planejamento. Há uma clara 

separação entre esfera pública e privada na burocracia, que não devem se misturar, em 

grande parte devido à necessidade de combate à corrupção e ao nepotismo 

patrimonialista. No modelo gerencial existe uma suavização desta distinção entre esferas, 

surgindo novos elementos, tais como as redes de políticas públicas e as parcerias público-

privadas (SECCHI, 2009). 

A partir da Reforma Gerencial, a gestão da Administração Pública moderna 

passou a se aproximar cada vez mais da gestão das organizações privadas. Entretanto, o 

setor público possui algumas particularidades em relação ao setor privado, tanto no que 

diz respeito à sua finalidade, quanto às suas limitações de atuação e gestão. 

Conforme apontou Santos (2014), na administração particular as ordens e as 

instruções de como administrar as coisas são passadas pelo proprietário da empresa ao 

administrador, já na administração pública, tais orientações são emanadas das leis, 

regulamentos e dentro da moral da organização. Ainda segundo o autor, pode-se 

identificar a diferença basilar entre a organização privada e a organização pública: a 

primeira visa ao lucro, a segunda, a eficiência de seus serviços prestados à população, ou 

seja, o atendimento do bem comum. Além disso, existem mecanismos da iniciativa 

privada, que por sua vinculação, não podem ser instituídos na grande maioria das 

organizações públicas, como por exemplo, a Participação nos Lucros e Resultados (PLR). 

No Quadro 2 estão sintetizadas as características da evolução histórica da 

Administração Pública no Brasil até os dias atuais. 
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Quadro 2 – Evolução da Administração Pública 

Modelo Período de 

Implementação 

Características 

Patrimonialista Período Colonial Nepotismo e corrupção 

Não existia distinção entre patrimônio 

Público e Privado 

Estado Oligárquico e patrimonial 

Economia agrícola mercantil 
Burocrático Década de 1930 Formalismo 

Impessoalidade 

Profissionalismo 

Meritocracia 

Especialização 

Controle dos procedimentos 

Racionalismo 

Separação entre planejamento e execução 

Preocupação com a eficiência 

organizacional 
Gerencial A partir de 1995 Eficiência 

Orientado para o Cliente 

Foco no Resultado 

Flexibilização Administrativa 

Função de Planejamento 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir das referências bibliográficas. 

 

Conforme se abstrai das conceituações explanadas a Administração Pública 

brasileira vem evoluindo desde o período colonial de forma a aprimorar seu 

funcionamento e melhor efetivar a consecução do bem comum em determinado contexto 

histórico. Apesar da Reforma do Aparelho do Estado no governo FHC ter implementado 

o modelo de Administração Gerencial, tanto o modelo burocrático como o 

patrimonialismo continuam a coexistir em maior ou menor intensidade. A corrupção e o 

nepotismo, ainda são práticas vigentes, enquanto a burocracia ainda é a base estrutural da 

Administração Pública, com suas regras e a necessidade de obediência ao princípio da 

legalidade, impessoalidade entre outros.  

Ao abordar o modelo patrimonialista, Santos (2014, p. 356) destacou que “essa 

experiência deixou profundas marcas na concepção do Estado no Brasil e esses vícios de 

uso do Estado nunca foram totalmente extirpados da cultura brasileira”. 

Na visão de Matias-Pereira (2012), a modernização da Administração Pública 

deve ser realizada de forma permanente por meio da estruturação de um modelo de gestão. 

Este modelo deve buscar alcançar alguns objetivos, tais como, a melhoria da qualidade 

da oferta de serviços à população, combate à corrupção, maior transparência e a promoção 
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da valorização do servidor público. A garantia do sucesso deste modelo depende do zelo 

das organizações públicas e dos servidores em atingir os objetivos propostos. Dessa 

forma, exige-se de ambos maior flexibilidade, criatividade e empreendedorismo. Por 

outro lado, a Administração Pública precisa valorizar as diferenças de desempenho e o 

alcance de resultados. 

 

2.4 Servidores Públicos 

 

Antes de conceituar o servidor público e conhecer suas características e 

particularidades de atuação, é necessário conceituar o que é serviço público. De forma 

geral, o serviço público é prestado pelo Estado ou por seus colaboradores para atender as 

necessidades e anseios de toda a sociedade. Segundo Meirelles (2010, p. 350-351) serviço 

público é "todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, sob normas e 

controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, 

ou simples conveniências do Estado". Define ainda Di Pietro  (2012): 

(...) serviço público como toda atividade material que a lei atribui ao 

Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, 

com o objetivo de satisfazer concretamente às necessidades coletivas, 

sob regime jurídico total ou parcialmente público (DI PIETRO, 2012, 

p. 106). 

 

Quanto aos agentes públicos, se dividem em dois grupos. De um lado os agentes 

políticos, titulares de cargos da estrutura fundamental do governo. De outro, os agentes 

administrativos, que seriam todos aqueles que mantêm com o Poder Público uma relação 

de trabalho de forma não eventual, sob subordinação hierárquica. Este último se divide 

em dois grandes grupos, os servidores públicos e os militares. Em relação aos servidores 

públicos, estes podem ser: servidores investidos em cargos públicos, em empregos 

públicos, em funções públicas ou servidores contratados por tempo determinado (SILVA, 

2014).  

Neste estudo interessa compreender o servidor público investido em cargo 

público, também chamado de servidor público efetivo. 

Além das diferenças entre as organizações públicas e as organizações privadas, 

existem também diferenças entre os empregados do setor privado e os servidores públicos 

efetivos. Segundo Di Pietro (2012), estes servidores: 

 (...) submetem-se a regime estatutário, estabelecido em lei por cada 

uma das unidades da federação e modificável unilateralmente, desde 

que respeitados os direitos já adquiridos pelo servidor. Quando 
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nomeados, eles ingressam numa situação jurídica previamente definida, 

à qual se submetem com o ato da posse; não há possibilidade de 

qualquer modificação das normas vigentes por meio de contrato, ainda 

que com a concordância da Administração e do servidor, porque se trata 

de normas de ordem pública, cogentes, não derrogáveis pelas partes (DI 

PIETRO, 2012, p. 584). 

 

O servidor público tem o dever de seguir os princípios e preceitos do regime 

jurídico administrativo, não podendo deles se desvincular.  De acordo com Meirelles 

(2010): 

A natureza da administração pública é a de um múnus público para 

quem a exerce, isto é, a de um encargo de defesa, conservação e 

aprimoramento dos bens, serviços e interesses da coletividade. Como 

tal, impõe-se ao administrador público a obrigação de cumprir 

fielmente os preceitos do Direito e da Moral administrativa que regem 

a sua atuação. Ao ser investido em função ou cargo público, todo agente 

do poder assume para com a coletividade o compromisso de bem servi-

la, porque outro não é o desejo do povo, como legítimo destinatário dos 

bens, serviços e interesses administrados pelo Estado (MEIRELLES, 

2010, p. 86). 

 

Além das normas e princípios da Constituição Federal de 88, o servidor público 

está sujeito a outras leis e estatutos que irão nortear sua atuação, com prerrogativas e 

limitações. As principais normas pertinentes aos servidores públicos federais são 

descritas a seguir. 

A Lei Federal 8.112 de 11 de dezembro de 1990 dispõe sobre o regime jurídico 

dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. 

É conhecida como o estatuto dos servidores públicos federais (BRASIL, 1990). Em tal 

lei estão dispostos direitos e deveres dos servidores públicos, bem como tópicos 

relacionados às vantagens, afastamentos, licenças, remuneração, aposentadoria, entre 

outros tópicos. 

O Decreto nº 1.171 de 22 de junho de 1994, trata sobre o Código de Ética 

Profissional dos servidores públicos federais do executivo (BRASIL, 1994). No referido 

decreto, temos disposições acerca da conduta ética do agente público e o seu 

compromisso com a coletividade. 

A Lei 9.784 de 29 de janeiro de 1999 regula o processo administrativo no âmbito 

da Administração Pública Federal. O objetivo da lei é proteger os direitos dos 

administrados e o cumprimento dos fins da Administração (BRASIL, 1999). 

Todas estas leis apresentadas anteriormente têm por objetivo orientar e 

padronizar a atuação do servidor público. Os servidores ingressam no serviço público já 
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sabendo qual cargo irão ocupar, sua remuneração, bem como, o seu plano de carreira, que 

são definidos em lei. Dessa forma, o servidor já entra para o serviço público conhecendo 

a descrição do seu cargo, o seu salário e as formas de progressão. A seguir é abordada a 

carreira dos TAE’s, objeto deste estudo. 

 

2.4.1 Servidores Técnico-Administrativos em Educação 

 

A carreira dos cargos TAE’s foi estruturada por meio da Lei Federal nº 11.091, 

de 12 de janeiro de 2005. Tais cargos são lotados no âmbito das Instituições Federais de 

Ensino, ou seja, aquelas que tenham por atividade-fim o desenvolvimento do ensino, da 

pesquisa e extensão e integrem o Sistema Federal de Ensino, sendo então vinculadas ao 

Ministério da Educação – MEC (BRASIL, 2005). 

Como os demais servidores públicos federais, TAE’s possuem como regime 

jurídico o instituído pela Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Além disso, 

estão sujeitos às normas e princípios que decorrem da Constituição Federal e demais 

legislações pertinentes.   

Os TAE’s exercem suas atividades nos diferentes espaços das Instituições 

Federais, atuando em uma área específica, denominada de ambiente organizacional, que 

é integrada por atividades afins ou complementares, organizada a partir das necessidades 

de cada instituição. O ambiente organizacional orienta ainda a política de 

desenvolvimento de pessoal (BRASIL, 2005). 

O plano de carreira se encontra estruturado em níveis de classificação, que são 

compostos por um conjunto de cargos de mesma hierarquia, classificados por meio da 

exigência do nível de educação formal inicial, bem como pelo nível de responsabilidade, 

conhecimentos, habilidades, experiência e outros fatores para o desempenho de suas 

atribuições. A carreira possui cinco níveis de classificação (A, B, C, D e E), cada nível 

possui ainda quatro níveis de capacitação (BRASIL, 2005). 

O desenvolvimento do servidor na carreira pode se dar por meio de dois tipos de 

progressão funcional: progressão por capacitação e progressão por mérito. Ambas as 

progressões podem ser solicitadas a cada 18 meses de efetivo exercício. 

No caso da progressão por capacitação, o servidor pode solicitar a mesma desde 

que apresente cursos de capacitação, exceto cursos de educação formal, que sejam 

compatíveis com o cargo que exercem e com o ambiente organizacional em que atuam. 

Além disso, os servidores devem apresentar cursos com uma carga horária mínima para 
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a progressão em cada um dos quatro níveis, sendo que a carga horária necessária é 

diferente para cada nível de classificação do cargo. Por meio desta progressão o servidor 

avança entre os níveis de capacitação (BRASIL, 2005).  

Já a progressão por mérito profissional é vinculada ao desempenho, ou seja, é 

necessário que o servidor apresente resultado satisfatório definido em programa de 

avaliação de desempenho. Nesta progressão o servidor muda de padrão de vencimento 

para o imediatamente subsequente. 

O servidor TAE também tem direito ao Incentivo à Qualificação desde que 

possua educação formal superior ao exigido para o cargo de que é titular. Tal incentivo é 

um percentual calculado sobre o padrão de vencimento recebido pelo servidor e depende 

do nível de educação formal e se tem relação direta ou indireta com o ambiente 

organizacional. São aceitos cursos de nível fundamental, médio, técnico 

profissionalizante, graduação e pós-graduação Strictu ou Lato sensu desde que excedam 

o nível de escolaridade exigido para cada cargo. Os percentuais do Incentivo à 

Qualificação não são acumuláveis, ou seja, com a obtenção de um novo certificado ou 

diploma, o servidor passa a receber apenas o novo percentual referente ao nível de 

educação formal obtido (BRASIL, 2005).  

O Incentivo à Qualificação além de gerar um acréscimo financeiro para os 

servidores, incentiva ao aprimoramento da capacitação e qualificação dos mesmos e pode 

gerar benefícios em produtividade e qualidade para as IFES. O Quadro 3 demonstra os 

percentuais de Incentivo à Qualificação que os servidores podem ter direito de acordo 

com o nível de escolaridade. 
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Quadro 3 - Percentuais de Incentivo à Qualificação 

Nível de escolaridade formal superior ao 

previsto para o exercício do cargo (curso 

reconhecido pelo Ministério da Educação) 

Área de 

conhecimento com 

relação direta 

Área de 

conhecimento com 

relação indireta 

Ensino fundamental completo 10% - 

Ensino médio completo 15% - 

Ensino médio profissionalizante ou ensino 

médio com curso técnico completo 

20% 10% 

Curso de graduação completo 25% 15% 

Especialização, com carga horária igual ou 

superior a 360 horas 

30% 20% 

Mestrado 52% 35% 

Doutorado 75% 50% 

Fonte: (BRASIL, 2005) 

 

Como pode ser observado, o percentual aumenta, quanto mais elevada a 

qualificação conquistada, havendo valorização maior quando a área de conhecimento 

possui relação direta com o cargo. 

A remuneração dos servidores TAE´s é composta então do vencimento básico, 

que corresponde ao valor estabelecido para o padrão de vencimento de acordo com o nível 

de classificação e com o nível de capacitação ocupados, acrescido do Incentivo à 

Qualificação e demais vantagens estabelecidas em lei. Além disso, o plano de 

desenvolvimento institucional de cada Instituição Federal de Ensino deve contemplar o 

plano de desenvolvimento de tais servidores (BRASIL, 2005). 

Os servidores TAE’s desempenham as mais variadas funções nas Instituições de 

Ensino Superior. De forma geral, atuam desde o planejamento, organização, execução e 

avaliação das atividades inerentes ao apoio técnico-administrativo ao ensino, à pesquisa 

e à extensão. Atuam ainda a fim de assegurar a eficiência, eficácia e a efetividade destas 

atividades (BRASIL, 2005). 

Dependendo do cargo e do ambiente organizacional em que estão lotados, estes 

servidores podem atuar diretamente com compras e licitações, gestão de pessoas, 

logística, protocolo, tecnologia da informação, atendimento ao público, tramitação de 

processos, gestão de materiais, gestão orçamentária e financeira, suporte aos laboratórios 

entre outras funções. 
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Nesse sentido, em busca da consecução do interesse público é necessário não só 

servidores públicos aptos e bem qualificados, mas servidores com satisfatória qualidade 

de vida no trabalho, o que pode refletir positivamente na produtividade organizacional. 

Este assunto será abordado nos próximos tópicos. 
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3 QUALIDADE DE VIDA E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 

Os construtos qualidade de vida e qualidade de vida no trabalho estão 

relacionados e muitas vezes se mesclam.  Entretanto, configuram-se como áreas distintas, 

como será visto a seguir.  

 

3.1 Qualidade de Vida (QV) 

 

O conceito de QV está ligado ao conceito de saúde e reflete a conjuntura social, 

econômica, política e cultural de uma comunidade. Segundo Scliar (2007) o conceito de 

saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS) foi divulgado na carta de princípios de 

7 de abril de 1948 (desde então o Dia Mundial da Saúde) implicando no reconhecimento 

do direito à saúde e da obrigação do Estado na promoção e proteção da saúde. Saúde 

deveria expressar o direito a uma vida plena, sem privações. 

De acordo com Heidemann et al. (2012) o movimento em prol da saúde iniciou-

se no Canadá com a publicação em 1974 do Informe Lalonde, Uma nova perspectiva na 

saúde dos Canadenses. Desde então, foi introduzido o conceito de campo da saúde 

abrangendo a biologia humana, o meio ambiente, o estilo de vida e a organização da 

assistência à saúde, com objetivo de reduzir custos e conter agravos das doenças crônicas 

degenerativas (BRASIL, 2002). 

Entretanto, segundo Heidemann et al. (2012) a capacitação da comunidade para 

atuar na melhoria de sua QV e saúde para alcançar o bem-estar físico, mental e social 

iniciou-se somente a partir da Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da 

Saúde de 1986, com a Carta de Ottawa. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, artigo 

196, diz que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e 

recuperação” (BRASIL, 1988). 

Uma decorrência de todo este processo relativo a garantia de saúde de forma 

ampla foi a apropriação pelo senso comum da QV como sendo a melhoria ou um alto 

padrão de bem-estar, nos aspectos econômicos, sociais ou emocionais, referente à saúde, 

à moradia, ao lazer, aos hábitos de atividade física e alimentação. Assim, haverá um valor 

implícito quanto à percepção da QV como boa ou ruim, tanto por questões de ordem 

concreta, que exercem influência direta sobre as possibilidades de ação do sujeito frente 
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à própria vida, como pelas formas de percepção, ação e expectativas individuais frente a 

esses elementos (ALMEIDA; GUTIERREZ; MARQUES, 2012). 

Minayo, Hartz e Buss (2000) afirmaram que QV se relaciona ao grau de 

satisfação na vida familiar, amorosa, social e ambiental e à própria estética existencial. 

Refere-se ao padrão de conforto e bem-estar máxima de uma cultura, abrangendo muitos 

significados, englobando conhecimentos, experiências e valores de indivíduos e 

coletividades de variadas épocas, espaços e histórias diferentes, resultando em uma 

construção social marcada pela relatividade cultural. 

Considerando o conceito de QV para a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

como a percepção do próprio indivíduo de sua inserção na vida, tanto em relação a cultura 

e sistemas de valores nos quais ele vive, quanto em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações (THE WHOQOL GROUP, 1995), esta pode ser 

dividida em esferas objetivas e subjetivas.  

As objetivas consideram fatores como alimentação, moradia, acesso à saúde, 

emprego, saneamento básico, educação, transporte, relacionadas às necessidades de 

sobrevivência próprias da sociedade. Portanto, a análise quanto à qualidade de vida será 

uma busca por dados quantitativos e qualitativos para traçar o perfil de um indivíduo ou 

grupo em relação ao seu acesso a bens e serviços, resultando em informações globais. Já 

sob o aspecto subjetivo irá considerar variáveis históricas, sociais, culturais e de 

interpretação individual relacionando-as com fatores subjetivos e emocionais, com 

expectativas e possibilidades dos indivíduos ou grupos em relação às suas realizações, e 

a percepção que têm de suas próprias vidas, incluindo prazer, felicidade, angústia e 

tristeza. Assim sendo, é necessária uma caracterização prévia do ambiente histórico-

social em que vive o grupo ou sujeito para uma análise sobre seus níveis de QV 

(ALMEIDA; GUTIERREZ; MARQUES, 2012). 

Foram criados inúmeros instrumentos para quantificar aspectos populacionais 

da saúde e bem-estar com formas, origens, referenciais e áreas de atuação distintas, 

incluindo as esferas de percepção objetiva e subjetiva com o objetivo de criar indicadores 

de QV. A esfera objetiva de percepção lida com a presença ou ausência de determinados 

elementos nos grupos e a intensidade dessas ocorrências, como faz o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) que considera aspectos socioeconômicos e questões de saúde, 

incluindo a expectativa de vida ao nascer e taxas de mortalidade da população 

(ALMEIDA; GUTIERREZ; MARQUES, 2012).   
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Já a esfera subjetiva de percepção engloba sentimentos e juízos de valor dos 

indivíduos, quanto à carga cultural, ambiente e local em que ele vive e às expectativas e 

entendimento de bem-estar de seu grupo. Um exemplo é o WHOQOL-100, desenvolvido 

pela Organização Mundial de Saúde (ALMEIDA; GUTIERREZ; MARQUES, 2012). 

O WHOQOL-100, desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde, em 

conjunto com órgãos de saúde de diversos países considerou a QV como uma construção 

subjetiva. O grupo de trabalho da OMS observou que alguns aspectos são comuns e 

universais, como o bem-estar físico, psicológico, relações sociais, o ambiente, o nível de 

independência e as crenças pessoais ou religiosidade. A estes seis itens, deram o nome de 

“domínios”, ou seja, são os principais aspectos que determinam a QV de uma pessoa, 

cada um possuindo suas características (THE WHOQOL GROUP, 1995).  

O WHOQOL-100 é composto por cem perguntas referentes aos seis domínios 

divididos em 24 facetas, compostas por quatro perguntas cada. Além disso, existe uma 

25ª faceta, com questões gerais sobre QV. Foi criada uma versão simplificada desse 

instrumento, o WHOQOL-Bref (World Health Organization Quality of Life Instrument-

bref), composto por 26 questões, sendo duas gerais sobre qualidade de vida e uma por 

cada faceta da versão em maior escala (THE WHOQOL GROUP, 1998). Todos os dois 

instrumentos passaram por tradução, adaptação transcultural e foram validados no Brasil 

(FLECK et al., 1999; FLECK et al., 2000), sendo muito utilizados por pesquisadores de 

diversas áreas, de acordo com Pedroso, Pilatti e Reis (2009) e Pedroso et al. (2010), dentre 

outros.  

Destaca-se também o Medical Outcomes Study Questionaire 36-Item Short 

Form Health Survey (SF-36).  Este é um instrumento genérico de avaliação da QV com 

36 itens contendo oito componentes: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado 

geral da saúde, vitalidade, aspectos sociais, emocionais e saúde mental (WARE; 

SHERBOURNE, 1992). Foi traduzido e validado para o Brasil por Ciconelli et al. (1999). 

Para Dupuis et al. (2000, apud MARTEL; DUPUIS, 2006, p.354), de forma 

geral, “a qualidade de vida, em um determinado momento, é um estado que corresponde 

ao nível alcançado por uma pessoa na busca de seus objetivos hierarquicamente 

organizados”. Assim, em 1993, no Canadá, foi criado o ISQV: Inventaire Systémique de 

Qualité de Vie; Quality of Life Systemic Inventory (QLSI) ou Inventário Sistêmico da 

Qualidade de Vida (ISQV) para avaliar a qualidade de vida em pacientes e em indivíduos 

saudáveis, com base na capacidade do sujeito de alcançar objetivos pessoais em diferentes 

domínios de vida. Vários instrumentos foram criados a partir deste por esta equipe de 
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pesquisadores canadenses voltados para doenças específicas, especialmente crônicas, e 

até mesmo para crianças. Os autores criaram e detém os direitos do The Quality of 

Working Life Systemic Inventory (QWLSI©) para ser utilizado em organizações (CLIPP, 

2016). 

Segundo Pedroso (2013) a QV compreende uma diversidade de abordagens e 

problemáticas, de forma a articulá-las entre si. Para o autor o termo “QVT” conquistou 

uma maior popularidade em relação a QV relacionada à saúde, se apresentando como 

uma área de pesquisa multidisciplinar com pesquisadores de diferentes áreas do 

conhecimento. 

Para Leite, Ferreira e Mendes (2009) a QV se relaciona a todas as esferas da 

vida. Ou seja, além de qualidade quanto ao corpo, mente e espírito, é necessária qualidade 

nas relações com o meio ambiente, com os demais seres humanos e quanto aos diversos 

produtos e serviços consumidos. Concorda-se com as autoras acima de que no mundo do 

trabalho, a QV é um instrumento de gestão de pessoas utilizada cada vez por mais 

empresas como ferramenta de incremento de produtividade de quem trabalha. A QVT, 

objeto principal desta dissertação, será assunto do próximo tópico. 

 

3.2 Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) 

 

3.2.1 Evolução do conceito, histórico e definição 

 

No início da Revolução Industrial no século XVIII, destarte a implantação da 

remuneração pelo trabalho e a garantia de alimentação e moradia, as condições de vida 

do trabalhador eram extremamente precárias. Martel e Dupuis (2006) afirmaram que no 

final do século seguinte, antes mesmo do assunto chamar a atenção das ciências sociais, 

começou a haver uma postura mais humanizada do empregador, demostrando interesse 

real no trabalho, particularmente quanto à relação existente entre atitudes e 

comportamento dos trabalhadores e a produtividade da empresa. 

Entretanto, foi somente a partir dos estudos realizados na fábrica da Western 

Eletric em Hawthorne no ano de 1933 para verificar a influência de fatores ambientais no 

desempenho dos trabalhadores, tais como a iluminação, que o movimento para a 

humanização das condições de trabalho dos empregados se iniciou e ganhou repercussão, 

dando origem as primeiras grandes pesquisas sobre a organização do trabalho (MAYO, 

1945; MARTEL; DUPUIS, 2006).  
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De acordo com Tolfo e Piccinini (2001) os estudos ligados à QVT foram 

iniciados nos anos 1950 por Eric Trist e seus colaboradores do Tavistok Institute, em 

Londres na Inglaterra. Estes deram origem a abordagem sociotécnica em relação à 

organização do trabalho, que valorizava a satisfação e o bem-estar do trabalhador. 

Fernandes (1996) observou que Trist, devido a relevância do seu estudo é considerado o 

precursor quanto à utilização do termo QVT. Tolfo e Piccinini (2001), Sampaio (2012), 

dentre outros, afirmaram que foi a partir deste grupo que surgiu uma proposta de gestão 

e de organização do trabalho que, além de rever princípios e pressupostos do taylorismo, 

apresentou outras alternativas.  

A partir da década de 1960 teve início uma participação mais ativa de outros 

segmentos da sociedade, além dos pesquisadores, quanto às questões relativas à saúde, à 

segurança e à satisfação dos trabalhadores (WALTON, 1980; NADLER; LAWLER, 

1983; FERNANDES, 1996). Nadler e Lawler (1983) evidenciaram dois ciclos de 

interesse e atividades de pesquisa sobre QVT nos Estados Unidos. 

O primeiro ciclo de interesse ocorreu durante o período de 1969 a 1974, no qual 

um amplo grupo de pesquisadores, acadêmicos, dirigentes sindicais e até mesmo 

membros do governo se interessaram em como influenciar a qualidade das experiências 

de um indivíduo no local de trabalho. Neste período, uma série de levantamentos 

nacionais foi realizada pela Universidade de Michigan e despertou a atenção para o que 

chamaram de “qualidade do emprego”. No âmbito governamental, com uma grande 

pressão por conta da alta inflação, foi necessário abordar esta questão. Nesse sentido, foi 

criada uma comissão federal de produtividade que patrocinou diversos estudos e 

pesquisas sobre o tema. Estas pesquisas foram gerenciadas conjuntamente pelo Programa 

de Qualidade de Trabalho da Universidade de Michigan e pelo Centro Nacional de 

Qualidade de Trabalho. Estas atividades continuaram até o meio da década de 1970, 

ocorrendo uma pausa após este período principalmente por conta da mudança da atenção 

nacional para a inflação e os custos da energia (NADLER; LAWLER, 1983). 

O segundo ciclo de interesse começou a partir de 1979 em virtude do aumento 

da competição internacional nos Estados Unidos por meio de produtos estrangeiros 

importados. Além disso, muitos projetos de QVT iniciados na década de 1970 começaram 

a apresentar resultados, destacando-se as iniciativas realizadas pela General Motors 

atraindo a atenção do público. Naquele momento, existia uma crescente preocupação 

nacional com a produtividade o que levou ao incremento da produção de projetos de QVT. 

Sendo assim, a partir do início dos anos 1980, a QVT voltou a ser umas das principais 
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preocupações de gestores e pesquisadores, propiciando a realização de estudos para 

entender qual o seu conceito e como utilizá-lo para melhorar as organizações (NADLER; 

LAWLER, 1983). 

Considerado um eminente pesquisador do assunto, Walton (1980) elaborou uma 

revisão sobre os conhecimentos de QVT. O termo Qualidade de Vida no Trabalho 

(Quality of work life) ou reestruturação do trabalho (work restructuring) foi utilizado por 

ele para se referir a uma série de inovações nos padrões de trabalho que foram 

desenvolvidas nos Estados Unidos na década anterior ao seu estudo. Segundo o autor, 

dois outros termos são comumente utilizados para se referir a este fenômeno, 

humanização do trabalho (humanization of work) e sistemas sociotécnicos 

(sociotechnical systems). Apesar destes termos serem utilizados indistintamente com 

frequência, possuíam significados diferentes para profissionais diretamente envolvidos 

com o tema.  O termo QVT, por exemplo, se popularizou na década de 1970 e se referia, 

quanto ao trabalhador, a determinadas mudanças que podiam melhorar a experiência 

humana no trabalho, ou do ponto de vista das empresas, diminuir os custos sociais e 

psicológicos na produção de bens e serviços. 

Nesse sentido, empresas buscaram obter uma força de trabalho mais satisfeita, 

comprometida e produtiva, foram desenhadas novas estruturas de trabalho combinando 

trabalhos para criar tarefas e atribuindo estas a equipes de trabalho com certa autonomia 

para gerenciar a inspeção, manutenção, planejamento, agendamento e atribuição de 

trabalho. Entre outras mudanças, foram adotadas também a remuneração para 

recompensar a aprendizagem individual e o desempenho do grupo (WALTON, 1980). 

Nadler e Lawler (1983) procuraram fornecer uma definição clara não só sobre o 

conceito de QVT, mas também sobre o que poderia ser feito, o que poderia ser esperado 

e em quais condições os esforços em busca da QVT poderiam ter sucesso. Os autores 

sintetizaram a característica principal de cada período estudado conforme a definição 

atribuída em cada época. Portanto, para o período de 1959 a 1972, a QVT podia ser 

definida como uma variável, sendo o termo associado à reação do indivíduo ao trabalho 

ou às consequências pessoais da experiência de trabalho. 

No período de 1969 a 1974 os autores acima consideraram a QVT definida como 

uma abordagem, devido principalmente a experiências realizadas com o intuito de obter 

a colaboração entre os funcionários para melhorar a QVT, citando como exemplo, as 

experiências realizadas na General Motors. Entretanto, da mesma forma que no conceito 

anterior, o foco ainda era o indivíduo e não os resultados organizacionais. No entanto, 



             

45 

 

equipes de trabalho cooperativas foram criadas com o objetivo de aperfeiçoar, tanto os 

resultados individuais, quanto os da organização (NADLER; LAWLER, 1983). 

Neste mesmo período, entre 1972 e 1975, surgiu a terceira definição de QVT, 

decorrente de projetos inovadores propondo mudanças no ambiente de trabalho, 

verificando o impacto causado nos indivíduos. Como exemplo, tem-se o projeto 

executado na fábrica da Topeka General Foods, que ainda hoje tem grande divulgação. 

Nesta definição considerou-se QVT como sendo métodos, abordagens ou tecnologias 

para melhorar o ambiente de trabalho, trazendo ganhos tanto para a produtividade como 

para a satisfação dos empregados (NADLER; LAWLER, 1983). 

Conforme disposto anteriormente, ao final dos anos 1970 houve uma 

desaceleração nas atividades de pesquisa em QVT decorrente da preocupação nacional 

com os custos de energia e com a inflação. Para Nadler e Lawler (1983), entre 1975 e 

1980, a QVT podia ser definida como um movimento, tendo em vista que pessoas 

envolvidas com o tema se reuniram com o intuito de identificar pessoas ou grupos 

interessados em continuar os projetos de QVT, dando origem a organizações criadas para 

promover a ideologia da QVT. Os autores destacaram que nesta época surgiu uma divisão 

entre as pessoas que utilizavam o rótulo da QVT e as que utilizavam outros rótulos para 

descrever o seu trabalho para melhorar a efetividade e a saúde organizacional. 

Ainda segundo Nadler e Lawler (1983), entre o final dos anos 1970 e início dos 

anos 80, em meio a uma renovação do interesse na QVT, esta foi definida como tudo.  Ou 

seja, todos os esforços para o desenvolvimento e efetividade organizacional são rotulados 

e se tornam parte da QVT. Apresentava-se então, como um conceito global e que poderia 

ser a cura para todos os problemas das organizações. Desta definição, de acordo com os 

autores, surgia o problema de que nenhuma inovação poderia solucionar tudo, causando 

confusão nos gerentes sobre o que realmente seria QVT. Assim, poderia surgir uma sexta 

definição de QVT como sendo igual a nada, devido a inevitáveis falhas nos projetos de 

QVT, incapacidade do conceito solucionar todos os problemas organizacionais, gerando 

ceticismo e resistência às práticas de QVT (NADLER; LAWLER, 1983). O quadro 4 a 

seguir sintetiza essas definições. 
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Quadro 4 – Evolução das definições de QVT segundo Nadler e Lawler (1983) 

DEFINIÇÕES QVT como: 

Primeira: 1959 a 1972     Variável: reação do indivíduo ao trabalho 

Segunda: 1969-1974     Abordagem: experiências cooperativas 

Terceira:  1972-1975     Método: propostas de mudanças e avaliação 

Quarta:     1975-1980     Movimento: promoção da ideia da QVT 

Quinta:     1979-1982     Tudo: solução para todos os problemas 

Sexta:       Futuro     Nada: ceticismo e resistência às práticas de QVT 

Fonte: NADLER; LAWLER, 1983 

 

Tendo em vista a necessidade de se apresentar uma definição clara sobre QVT, 

Nadler e Lawler (1983) apresentaram a seguinte definição: 

Qualidade de vida no trabalho é uma maneira de se pensar sobre 

pessoas, trabalho e organizações. Seus elementos distintivos são (1) a 

preocupação com o impacto do trabalho sobre as pessoas, bem como 

sobre a eficácia organizacional, e (2) a ideia de participação na 

resolução de problemas organizacionais e na tomada de decisão 

(NADLER;LAWLER, 1983, p. 26, tradução nossa).  

 

Já Lau e May (1998, p. 213) definiram QVT como sendo "as condições e 

ambientes favoráveis de um ambiente de trabalho que apoiam e promovem a satisfação 

dos funcionários, oferecendo aos empregados recompensas, segurança no emprego e 

oportunidades de crescimento." 

Pode-se também definir QVT a partir de uma forma operacional, ou seja, 

destacando algumas atividades que representem esforços para a QVT. As atividades de 

resolução de problemas participativos, reestruturação do trabalho, sistemas de 

recompensas inovadoras e a melhora do ambiente de trabalho podem ser consideradas 

tipos de atividades que se encaixam na definição de QVT anteriormente apresentada 

(NADLER; LAWLER, 1983). 

Fernandes (1996) definiu a QVT como uma gestão dinâmica e contingencial de 

fatores físicos, tecnológicos e sóciopsicológicos que afetam a cultura e renovam o clima 

organizacional, refletindo-se no bem-estar do trabalhador e na produtividade das 

empresas.  

Para tratar da ampla gama de conceitos e definições acerca da QVT, Limongi-

França (2004) propôs o agrupamento dos diversos conceitos, critérios e abordagens que 

tratam do tema em escolas de pensamento, a saber: socioeconômica, organizacional e 

condução humana no trabalho. 

Segundo Martel e Dupuis (2006) desde que o conceito de QVT foi utilizado pela 

primeira vez, muitas definições foram criadas com o objetivo de reduzir os problemas 

enfrentados pelo conceito.  Existia falta de consenso sobre o que efetivamente seria QVT. 
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O conceito de QVT se apresentava inicialmente como algo rígido e objetivo e ao longo 

do tempo se tornou mais subjetivo, dinâmico e sistêmico. Os autores destacaram a falta 

de precisão dos modelos teóricos existentes ao tratar da QVT e da dificuldade operacional 

em mensurá-la. 

Em seu estudo, Martel e Dupuis (2006) tentaram propor uma definição clara e 

baseada em modelos teóricos bem estabelecidos de forma a permitir o desenvolvimento 

de um instrumento confiável e válido para efetuar a medição da QVT.  Assim, definiram 

QVT como: 

Qualidade de Vida no Trabalho, em um determinado momento, 

corresponde a uma condição vivida pelo indivíduo em sua busca 

dinâmica de seus objetivos hierarquicamente organizados dentro do 

domínio do trabalho na qual a redução da lacuna que separa o indivíduo 

desses objetivos é refletida por um impacto positivo sobre a qualidade 

de vida geral do indivíduo, o desempenho organizacional e, 

consequentemente, o funcionamento geral da sociedade. (MARTEL; 

DUPUIS, 2006, p. 355, tradução nossa) 

 

Pilatti e Bejarano (2005) consideraram a QVT como um indicador da qualidade 

da experiência humana no ambiente de trabalho, quanto à satisfação em relação a 

capacidade produtiva em um ambiente de trabalho seguro, com respeito mútuo, 

oportunidades de treinamento e aprendizagem e demais facilidades para o desempenho 

adequado. 

Para Van Laar, Edwards e Easton (2007), a definição de QVT além de fatores 

baseados no trabalho, como a satisfação no trabalho, deve incluir fatores mais amplos, 

como a satisfação geral na vida e sentimentos de bem-estar. Estes últimos afetam o modo 

como o empregado lida com o trabalho e é influenciado por ele. Os autores destacaram 

ainda ser necessário incluir fatores como estresse relacionado ao trabalho e a relação entre 

o trabalho e a vida fora do trabalho. Por meio desta nova conceituação de QVT é essencial 

uma nova estrutura de fatores padronizados e um instrumento de medição associado a 

estes fatores, conforme será visto adiante. 

De acordo com Silva e Ferreira (2013), a QVT ora é vista considerando a 

percepção do indivíduo, ou seja, seus sentimentos e sua satisfação com o trabalho e seu 

entorno, ora quanto as características do local de trabalho, tais como, as condições de 

trabalho, a tecnologia, os equipamentos e o ambiente físico. Assim, o conceito de 

qualidade de vida guarda estreita relação com a especificidade do trabalho e o perfil do 

trabalhador. 
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Nesta pesquisa foi considerado o conceito de QVT como gestão dos fatores 

físicos, tecnológicos e sóciopsicológicos que refletem no bem-estar do trabalhador e na 

produtividade (FERNANDES, 1996). Sendo assim, a QVT será considerada como "a 

percepção individual dos pontos favoráveis e desfavoráveis de um ambiente laboral" 

(PILATTI, 2012, p. 20), como o resultado do somatório da satisfação das várias 

necessidades, sendo que cada uma das dimensões de necessidades contribui de forma 

distintiva na obtenção da QVT (SIRGY et al., 2001). Será considerada a premissa de 

Timossi et al. (2009) de que a QVT oferece ao trabalhador as boas condições necessárias 

para que o mesmo realize suas tarefas com satisfação e bem-estar. 

A partir das diversas definições e concepções de QVT, foram desenvolvidos 

estudos que consolidaram modelos internacionais que influenciaram fortemente a 

produção brasileira. Os principais destes modelos são apresentados a seguir. 

 

3.2.2 Modelos Internacionais de Qualidade de Vida no trabalho  

 

Desde a década de 1970 estudiosos do tema vêm elaborando modelos para 

avaliar a QVT nas organizações, sejam elas públicas ou privadas, considerando que para 

implantar ações de promoção da QVT era necessário primeiro conhecer a percepção dos 

trabalhadores. A seguir são destacados alguns modelos propostos por pesquisadores 

clássicos que tiveram como objetivo mensurar a QVT nas últimas décadas e servem como 

base teórica para as principais pesquisas da atualidade.  

 

3.2.2.1 Modelo de Walton (1973) 

 

O modelo de Walton, amplamente utilizado em trabalhos acadêmicos no Brasil, 

foi inicialmente proposto em 1972 e publicado em 1973 na Sloan Management Review 

em artigo intitulado “Quality of working life: What is it? ”. Neste modelo Walton propôs 

critérios para medir a QVT, sendo um dos modelos mais completos em relação ao número 

de critérios ou dimensões. Walton (1980), quase uma década depois, apresentou 

novamente estes critérios com algumas modificações, a saber: 

a) pagamento adequado e justo; b) ambiente seguro; c) declaração de 

direitos, incluindo equidade e devido processo; d) desenvolvimento das 

capacidades humanas; e) oportunidades de progresso; f) relações 

humanas; g) espaço total de vida, por exemplo, equilíbrio entre trabalho 

e família; h) relevância social do empregador; e i) a influência dos 

empregados sobre as decisões que os afetam (WALTON, 1980, p.484, 

tradução nossa). 
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Entretanto, Sampaio (2012) destacou que este modelo tem dificuldades para 

lidar com as mudanças que ocorreram no mundo do trabalho, como por exemplo as novas 

formas de organização e relações de trabalho. Tendo em vista que as organizações 

evoluíram e as exigências sobre os indivíduos e grupos hoje são também distintas, o autor 

vê uma limitação na utilização do modelo de Walton nos dias atuais. 

Pedroso e Pilatti (2010) afirmaram que o modelo de Walton aborda a QVT de 

forma global e abarca o maior número de critérios, mas não avalia a esfera 

biológica/fisiológica do trabalhador.  

 

3.2.2.2 Modelo de Hackman e Oldham (1975) 

 

Por meio deste modelo, aspectos como alta motivação interna, alta satisfação no 

trabalho, desempenho de alta qualidade, baixo absenteísmo e turnover são considerados 

resultados positivos de pessoal e de trabalho. Entretanto, estes resultados só são obtidos 

quando três estados psicológicos críticos estão presentes em determinado funcionário, a 

saber: noção da significância do trabalho; noção da responsabilidade pelos resultados do 

trabalho; e noção dos efetivos resultados das atividades de trabalho (HACKMAN; 

OLDHAM, 1975). 

Conforme Hackman e Oldham (1975), por meio de cinco dimensões de trabalho 

fundamentais estes estados psicológicos críticos são criados. Estas dimensões são: 

variedade de habilidades; identidade da tarefa; significado da tarefa; autonomia; e 

feedback. Foi desenvolvido então um instrumento de medição denominado Job 

Diagnostic Survey (JDS), por meio deste instrumento é calculado um score que reflete o 

potencial motivador global de determinado trabalho em relação às dimensões utilizadas. 

Entretanto, os autores ressaltaram que um trabalho com um alto potencial motivador não 

afetaria todos os indivíduos da mesma maneira. 

O JDS não é capaz de mensurar os resultados do trabalho como a produtividade, 

a percepção dos funcionários sobre a produtividade, volume de negócios ou absenteísmo. 

O instrumento permite mensurar uma diversidade de reações pessoais, afetivas e 

sentimentais que os funcionários passam ao realizar o trabalho. Estes resultados se 

dividem em três grupos: satisfação geral com o trabalho; motivação interna para o 

trabalho; e satisfação específica (HACKMAN; OLDHAM, 1975).  
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A satisfação geral diz respeito ao grau em que o empregado está satisfeito e feliz 

com o trabalho executado. A motivação interna para o trabalho diz respeito ao grau em 

que o empregado se motiva para executar bem o trabalho, experimentando sentimentos 

internos positivos ao desempenhar bem as tarefas e negativos ao ter um desempenho ruim. 

Por último, a satisfação específica tem o objetivo de mensurar a satisfação do empregado 

com: segurança no emprego; remuneração e demais compensações; colegas de trabalho 

(satisfação social); supervisores; oportunidade de crescimento pessoal e de 

desenvolvimento na instituição (satisfação do crescimento) (HACKMAN; OLDHAM, 

1975). 

Pedroso e Pilatti (2010) afirmaram que o modelo de Hackman e Oldham é o 

único que se apresenta na forma de um instrumento de avaliação quantitativo, entretanto 

somente avalia a motivação proveniente do ambiente laboral. 

 

3.2.2.3 Modelo de Westley (1979) 

 

Westley (1979) apresentou quatro dimensões para analisar a QVT, a saber: a 

econômica, a social, a psicológica e a sociológica. Cada uma destas dimensões estaria 

associada, respectivamente, aos seguintes problemas de trabalho: injustiça, insegurança, 

alienação e anomia.  Alguns indicadores eram utilizados para a identificação destes 

problemas, sendo assim, fatores como a insatisfação, greves e sabotagens poderiam 

indicar problemas relacionados à injustiça ou insegurança, já fatores como o absenteísmo 

e o turnover poderiam indicar problemas relacionados à alienação e anomia.  Com a 

minimização destes problemas de trabalho seria possível alcançar a QVT. 

Pedroso (2010) ressaltou que o modelo de Westley ao utilizar uma abordagem 

com quatro grandes dimensões, mas destacar apenas uma problemática por dimensão, 

como visto acima, acaba por gerar uma omissão de um grande número de indicadores 

presentes nestas dimensões. Westley também não levantou indicadores da qualidade de 

vida no trabalho para as referidas dimensões, abordando apenas a principal problemática 

de cada dimensão. 

 

3.2.2.4 Modelo de Werther e Davis (1983) 

 

Para Werther e Davis (1983) diversos fatores afetam a QVT, como supervisão, 

condições de trabalho, pagamento, benefícios e projeto do cargo. Para os autores, a 
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natureza do cargo é o que envolve mais o trabalhador, ou seja, um cargo interessante, 

desafiador e compensador teria grande relevância para a QVT. Dessa forma, os autores 

deram enfoque na reformulação dos cargos com participação dos trabalhadores como 

maneira de melhorar a QVT. 

Nas organizações, o departamento de pessoal, entre outras funções, tem o desafio 

de melhorar a QVT de seus funcionários, normalmente acarretando em reformulação de 

cargos com a participação dos trabalhadores envolvidos. Para isso é necessário 

conhecimento sobre o projeto do cargo para que seja possível responder aos desafios 

ambientais, organizacionais e comportamentais, estes elementos irão influenciar tanto o 

projeto de cargo como a QVT (WERTHER; DAVIS, 1983).  

Na visão de Werther e Davis (1983, p. 73) o ponto fundamental para 

compreender como o projeto de cargo afeta a QVT é que “os cargos são o elo entre as 

pessoas e a organização”. Dessa forma, é fundamental que os cargos sejam bem 

projetados para que as organizações possam obter e manter uma força de trabalho em 

consonância com os objetivos organizacionais e ao mesmo tempo com alta QVT. 

Ainda em relação aos cargos, outra maneira de aumentar a QVT, principalmente 

em locais com cargos de rotina e com alta especialização nas tarefas, seria por meio da 

reformulação de cargos.  Dentre as técnicas mais utilizadas estão a rotação de cargos, o 

enriquecimento de cargo e o enriquecimento de grupo de trabalho. Quando utilizadas em 

conjunto, estão técnicas são referidas como Programas de Qualidade de Vida no Trabalho 

(WERTHER; DAVIS, 1983).  

Werther e Davis (1983) destacaram a necessidade de se adotar uma perspectiva 

de longo prazo no melhoramento da QVT contando com apoio dos empregados, da 

própria administração, como também dos sindicatos para vencer as barreiras na execução 

dos programas de QVT e utilização de ferramentas e técnicas em prol da QVT e do 

atendimento dos objetivos organizacionais. O objetivo principal destes programas acabou 

sendo o de melhorar a produtividade, ao mesmo tempo em que se preocupava com a QVT 

de seus funcionários, buscando-se um equilíbrio e benefícios mútuos tanto para as 

organizações quanto para os trabalhadores. 

Pedroso e Pilatti (2010) argumentaram que apesar do modelo de Werther e Davis 

prevê um limiar para cada indicador, os autores focaram exclusivamente no projeto de 

cargo. 
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3.2.2.5 Modelo de Sirgy et al. (2001) 

 

Sirgy et al. (2001) desenvolveram um modelo para avaliar a QVT no intuito de 

captar a medida em que fatores como o ambiente de trabalho, os requisitos do trabalho, o 

comportamento de supervisão e os programas auxiliares em uma organização atendem às 

necessidades do empregado. Os autores identificaram sete grandes necessidades, a saber: 

necessidades de saúde e segurança; necessidades econômicas e familiares; necessidades 

sociais; necessidades de estima; necessidades de atualização; necessidades de 

conhecimento; necessidades de criatividade. Estas necessidades se subdividem ainda em 

outras dimensões de necessidades. 

A partir do momento em que os trabalhadores conseguem satisfazer, por meio 

de seu trabalho, as necessidades que levam para as organizações, passam a gozar de um 

senso de QVT. Dessa forma, as organizações atuam fornecendo recursos, financeiros e 

não financeiros, aos seus empregados e os mesmos conseguem satisfazer suas 

necessidades. O conceito de QVT é o resultado do somatório da satisfação das várias 

necessidades, sendo que cada uma das dimensões de necessidades contribui de forma 

distintiva na obtenção da QVT (SIRGY et al., 2001). 

 

3.2.2.6 Modelo de Martel e Dupuis (2006) 

 

Conforme visto anteriormente, Martel e Dupuis (2006) forneceram uma nova 

definição sobre o que seria QVT. Com base neste conceito, os autores propuseram um 

modelo e instrumento de medição denominado de Quality of Working Life Systemic 

Inventory – QWLSI ou Inventário Sistêmico de Qualidade de Vida no Trabalho – ISQVT. 

De acordo com Coutinho, Maximiano e Limongi-frança (2010) o inventário é 

fundamentado na relação entre QV e QVT e composto por quatro classificações, tais 

como: natureza do trabalho, contextos físico, psicossocial e organizacional. 

O QWLSI apresenta um questionário com 33 itens, na qual os respondentes 

devem indicar para cada um dos itens, levando em conta a pior situação possível e a 

situação ideal, qual a situação em que se encontram. Em seguida, indicam onde gostariam 

de estar em relação à situação atual. A pontuação é obtida calculando o espaço ou gap 

entre a situação atual e a desejada. Os respondentes também devem indicar se a situação 

atual está se aproximando, distanciando ou se mantendo estável em relação à situação 
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desejada. Tudo é realizado de forma gráfica, por meio de um círculo e setas, não há 

números para os respondentes marcarem (MARTEL; DUPUIS, 2006). 

Na última página do questionário estes itens são retomados e é solicitado aos 

respondentes marcar uma entre sete opções, que vão desde “essencial” até “inútil”, a 

respeito de sua percepção sobre a importância de cada item (MARTEL; DUPUIS, 2006). 

 

3.2.2.7 Modelo de Van Laar, Edwards e Easton (2007)  

 

Van Laar, Edwards e Easton (2007) desenvolveram um modelo com o objetivo 

de mensurar a QVT de trabalhadores da área da saúde. Foi criada a Work-Related Quality 

of Life Scale (WRQol scale) ou escala de Qualidade de Vida relacionada ao trabalho. 

A escala apresentada procurou expandir o conceito de QVT por meio de uma 

estrutura ampla composta de seis fatores de QVT derivados da revisão teórica do tema. 

Os fatores criados foram denominados de: satisfação com o trabalho e carreira; bem-estar 

geral; interface trabalho-casa; estresse no trabalho; controle do trabalho; e condições de 

trabalho.  O instrumento apresenta 23 itens distribuídos entre estes 6 fatores (VAN 

LAAR; EDWARDS; EASTON, 2007). 

A WRQoL scale forneceu suporte tanto para o nível de análise multidimensional 

da QVT, por meio da utilização dos seis fatores, quanto para o nível de análise 

unidimensional, por meio da combinação destes fatores, ou seja, considerados em 

conjunto, sendo possível medir os aspectos gerais da QVT (VAN LAAR; EDWARDS; 

EASTON, 2007). 

Conforme Van Laar, Edwards e Easton (2007) a escala criada por eles seria uma 

das escalas mais sucintas disponíveis na literatura, o fato de possuir apenas 23 itens 

tornaria o instrumento uma ferramenta rápida e eficiente para obter informações sobre a 

QVT em determinada organização. Neste primeiro momento, o instrumento foi validado 

pelos autores para ser utilizado em organizações da área de saúde para avaliar a QVT. 

Pesquisa adicional se fazia necessária para avaliar sua aplicabilidade em outras áreas e 

organizações. Posteriormente, Edwards et al. (2009) realizaram um estudo com 

empregados de quatro instituições de ensino superior no Reino Unido se utilizando da 

WRQoL scale. Os autores destacaram que os resultados forneceram evidências suficientes 

para apoiar o uso da WRQol para avaliar a qualidade da vida profissional de funcionários 

de instituições de ensino superior. 
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Muitos dos pesquisadores da QVT apresentados neste tópico continuam 

produzindo e publicando na área, como Hackman e Oldham, por exemplo. Entretanto, o 

objetivo deste tópico foi apresentar as características principais e originais dos modelos 

com vista a destacar os principais modelos internacionais que influenciaram a proposição 

dos modelos nacionais, como será visto a seguir. 

 

3.2.3 Modelos Nacionais de Qualidade de Vida no trabalho  

 

Os estudos em prol da construção dos modelos brasileiros referentes à QVT 

tomaram como base teórica os modelos iniciados por pesquisadores internacionais na 

década de 1970.  Diferente da produção internacional, estes estudos iniciaram-se por volta 

de 1990, década em que a produção no exterior teve uma desaceleração, como se 

observou no tópico anterior. 

Siqueira e Coleta (1989), sem basearem-se nos modelos de QVT importados 

para o Brasil, desenvolveram um estudo para esclarecer o recente conceito da época, 

levantando os fatores determinantes da QVT a partir da percepção dos trabalhadores. 

Foram entrevistados 100 empregados, 50 técnicos administrativos e 50 operários, de 

ambos os sexos, de empresas industriais e comerciais de Uberlândia, Minas Gerais, 

utilizando um roteiro de cinco perguntas, sendo que as duas primeiras visavam recolher 

relatos de ocorrência fatuais envolvendo situações agradáveis e desagradáveis a respeito 

do trabalho e os desdobramentos delas para a vida dos sujeitos. A terceira questão 

levantava sugestões de alterações no trabalho de maneira geral, capazes de melhorar a 

vida do trabalhador. A quarta e quinta questões buscavam obter declarações dos sujeitos 

sobre os três elementos mais importantes que estariam presentes respectivamente em um 

bom e mau trabalho. 

As respostas foram computadas pelos pesquisadores procedendo-se a uma 

análise de conteúdo dos dados coletados em cada questão. Os autores identificaram como 

fatores determinantes da QVT: o próprio trabalho, as relações interpessoais, os colegas, 

o chefe, a política de recursos humanos e a organização. A partir destes fatores, foram 

configuradas as seguintes categorias: políticas de recursos humanos, trabalho, interações 

pessoais, indivíduo e organização como fundamentais para a proposição de QVT. Os 

resultados permitiram a elaboração de um modelo integrativo das variáveis 

organizacionais e individuais que permeiam a dinâmica das atividades humanas no 

trabalho (SIQUEIRA; COLETA, 1989). 
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Muitos dos modelos aplicados nos estudos brasileiros se basearam em Walton 

(1973) por possuir um número grande de dimensões que abarcava teoricamente as 

expectativas dos gestores quanto ao que necessitavam levantar no campo específico da 

sua organização. Pedroso (2010) ressaltou que Walton desenvolveu um modelo 

estritamente teórico e qualitativo. Este foi quantificado e deu origem a vários 

instrumentos existentes na atualidade. O autor afirmou que foi Fernandes (1996) quem de 

forma pioneira, traduziu o modelo de Walton, criando subcritérios dentro dos critérios 

propostos no referido modelo. 

Fernandes e Gutierrez (1988) além de difundir os conceitos básicos de QVT, 

pretendiam auxiliar na implantação de Programas de QVT, já que na opinião dos autores, 

os Programas de QVT implantados nas empresas utilizavam estratégias inadequadas, sem 

o devido cuidado metodológico. Para os autores, a sistemática no levantamento da 

percepção dos empregados sobre fatores intervenientes na sua satisfação no trabalho, 

permitiria à organização propor medidas corretivas para melhorar a QVT. 

Em estudo posterior, Fernandes (1996) enfocou a relação entre Qualidade Total, 

Participação e Qualidade de Vida e seus reflexos na produtividade, no âmbito da 

Auditoria Operacional de Recursos Humanos para a Melhoria da Qualidade de Vida. 

Foram realizadas entrevistas em profundidade, orientadas por um Roteiro Básico, 

contendo dez Blocos que serviram para o levantamento da percepção dos funcionários 

face aos elementos organizacionais, ambientais e comportamentais, intervenientes na sua 

QVT. Um último Bloco identificava a população-alvo da pesquisa, por setor e por turno. 

Em seguida, a autora utilizou a técnica de análise de conteúdo, codificando os 

depoimentos em dados quantitativos, para tratamento estatístico, apresentação gráfica, 

análise e interpretação dos resultados. Em termos de amostragem, o universo pesquisado 

constituiu-se de mais de 600 colaboradores, com uma amostra de aproximadamente 30% 

de cada setor da empresa estudada, resultando em duzentos colaboradores. 

O modelo de  Fernandes (1996), inicialmente baseado em Walton, ainda 

incorporou indicadores oriundos de outros modelos, como os de Hackman e Oldham, 

tendo como fatores-chave: condições de trabalho, saúde, moral, compensação, 

participação, comunicação, imagem da empresa, relacionamento chefe-subordinado e 

organização do trabalho. Sampaio (2012) afirmou que o modelo de Fernandes figura entre 

os modelos de participação e humanismo e que seus fatores de QVT estão focados na 

concepção de satisfação em detrimento à concepção de bem-estar. 
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No mesmo ano, Limongi-frança (1996) criou a Classificação Biopsicossocial e 

Organizacional (BPSO-96), elaborada pela autora em sua tese de Doutorado, 

“Indicadores Empresariais de QVT – esforço empresarial e satisfação dos empregados 

no ambiente de manufaturas com certificação ISO 9000”, quando investigou a relação 

existente entre esforço da empresa e satisfação dos empregados por meio de indicadores 

empresariais da abordagem biopsicossocial. Foram construídos dois questionários para 

medir a satisfação quanto aos aspectos da QVT, um para avaliar o ponto de vista do 

empregado e outro do gerente. 

Segundo Limongi-França (2004) a Classificação Biopsicossocial e 

Organizacional (BPSO-96) se utiliza de quatro palavras-chaves: Biológico (B); 

Psicológico (P); Social (S); e Organizacional (O). Estas palavras-chaves se referem aos 

diferentes focos ou camadas de QVT e dão nome ao referido modelo (BPSO-96). 

A classificação Biopsicossocial e Organizacional considera que os fatores 

biológicos têm o objetivo de captar questões como biótipo, envolvendo fatores de saúde 

e segurança; fatores psicológicos, relativos às características de personalidade, memória, 

confiança, entre outros; os sociais, relacionados aos grupos aos quais o indivíduo 

pertence, local de trabalho, sua escolaridade, questões familiares e os fatores 

organizacionais, que dizem respeito a questões da imagem da instituição, valores, práticas 

de gestão, entre outros (LIMONGI-FRANÇA; KANIKADAN, 2006).  

Pedroso (2010) destacou que Detoni (2001) propôs uma reestruturação ao 

modelo de Fernandes (1996) originalmente baseado em Walton (1973). Detoni (2001) 

justificou a escolha do modelo de Walton de 1973 pela amplitude dos seus oito critérios 

quanto à QVT, envolvendo indicadores higiênicos, condições físicas, aspectos 

relacionados à segurança e saúde e remuneração pertinentes a população pesquisada de 

trabalhadores da agroindústria de rações para animais. 

A pesquisa realizada por Detoni (2001), incluiu observação participante com 

interação no ambiente e com os sujeitos pesquisados para ser feita a adaptação e inclusão 

de indicadores mais próximos da realidade dos mesmos, mantendo os critérios básicos de 

Walton. A coleta de dados foi feita por questionário não estruturado, em entrevista 

individual, com registro por escrito das respostas para posterior identificação da 

satisfação quanto aos aspectos da QVT pesquisados, medida por uma escala polarizada 

de depoimentos de sete (7) pontos, conforme proposto por Fernandes (1996), indo de 

bastante insatisfeito (1) até bastante satisfeito (7). 
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Constantino (2007) foi influenciada pelos modelos internacionais e a produção 

brasileira da época, incluindo Limongi-França (2004) e desenvolveu e validou com uma 

amostra de 947 docentes e não docentes do Campus São Paulo da USP, um instrumento 

para Avaliação da Qualidade de Vida - Conceito Biopsicossocial (AQV-BPS). Este era 

composto por 55 itens distribuídos em nove domínios: hábitos alimentares, atividade 

física, sono e repouso, bem-estar, lazer e diversão, inserção social, ocupação principal, 

bem-estar no trabalho e percepção geral da qualidade de vida. Seu instrumento se originou 

do Hexágono Vital proposto por Kerstez e Keman em 1985, que considerava a QV como 

a percepção individual de bem-estar levando em conta o tripé biopsicossocial. 

Uma vertente preventiva quanto à QVT surgiu no Brasil com Ferreira (2008), 

sendo denominada de Ergonomia da Atividade Aplicada à Qualidade de Vida no Trabalho 

(EAAQVT). Esta vertente considera que compreender os problemas que dificultam a 

interação dos trabalhadores com o ambiente de trabalho para promover o bem-estar e o 

alcance dos objetivos organizacionais, contribui para melhorar a QVT (FERREIRA, 

2011). 

A Ergonomia da Atividade pode ser uma ferramenta de diagnóstico das causas 

que podem estar comprometendo a QVT nas organizações (FERREIRA; ALVES; 

TOSTES, 2009). Esta visão de QVT vem se opor a predominância do assistencialismo e 

do enfoque na produtividade, apoiando-se no paradigma metodológico de perguntar aos 

trabalhadores como eles avaliam a QVT nos seus contextos de trabalho como um ponto 

de partida para um modelo analítico que combina macrodiagnóstico organizacional e 

microdiagnóstico ergonômico (FERREIRA, 2008, 2011b, 2015a, 2015b). 

Souza (2008) construiu um modelo para avaliação da Qualidade de Vida no 

Trabalho Administrativo em Instituições de Ensino Superior (IES) públicas segundo a 

percepção dos funcionários técnico-administrativos. O modelo proposto incorporou as 

principais Dimensões e Indicadores da QVT e visou avaliar a QVT de servidores de 

Instituições de Ensino Superior com o objetivo de levantar as fraquezas/potencialidades 

e os pontos críticos em termos de QVT. Foi realizado um estudo de caso com técnicos 

administrativos da Universidade Estadual do Norte Fluminense com o intuito de validar 

o instrumento. 

Em continuidade ao estudo, Freitas e Souza (2009) esclareceram que o modelo 

propôs um índice global, por meio de um agrupamento dos julgamentos dos avaliadores, 

que refletiria a QVT à luz de cada dimensão utilizada, possibilitando criar cinco 

categorias de classificação (A, B, C, D, E) associadas ao índice de QVT obtido. 



             

58 

 

Timossi et al. (2009) adaptaram o modelo de Walton facilitando a aplicação, o 

entendimento e a obtenção de resultados quantificáveis, possibilitando sua aplicação a 

pessoas com nível de instrução formal baixo e com nível limitado de compreensão, 

garantindo a obtenção de resultados fidedignos sem alterar os critérios e objetivos do 

instrumento original. Segundo Pedroso (2010), os subcritérios de Detoni (2001), citados 

anteriormente, foram utilizados por Timossi et al. (2009) para propor a escala de avaliação 

da QVT transcrevendo os subcritérios para a forma interrogativa, além de atribuir 

valorações à escala Likert, baseando-se na escala de satisfação do instrumento 

WHOQOL-100, fazendo com que o valor um (1) represente a resposta mais negativa 

(muito insatisfeito) e o valor cinco (5) represente a resposta mais positiva (muito 

satisfeito). 

Reis Junior, Pilatti e Pedroso (2011) construíram e validaram o QWLQ-78 

(Quality of Working Life Questionnaire – Questionário de Qualidade de Vida no 

Trabalho) utilizando a mesma metodologia do instrumento criado pela Organização 

Mundial de Saúde – OMS, o WHOQOL-100. Foram criados 65 indicadores divididos em 

quatro domínios: Físico/Saúde, Psicológico, Pessoal e Profissional. Em sua aplicação 

para 387 pessoas obteve o coeficiente Alpha de Cronbach de 0,86, o instrumento foi 

também validado por um expert na temática, obtendo parecer favorável. Na ocasião, foi 

construído um algoritmo de tabulação das respostas do QWQL-78 em planilha eletrônica 

no programa Microsoft Excel para auxiliar pesquisadores na obtenção dos índices de 

QVT.  

Cheremeta et al. (2011) construíram a versão reduzida do QWLQ-78, proposto 

por Reis Junior, Pilatti e Pedroso (2011), o QWLQ-bref (Quality of Working Life 

Questionnaire-bref – Questionário de Qualidade de Vida no Trabalho – Versão 

abreviada). Os autores concluíram que a versão abreviada do instrumento para avaliação 

da QVT, possibilita a obtenção de resultados fidedignos ao instrumento original 

demandando menor tempo para aplicação e tabulação dos dados. 

Pedroso (2010) afirmou que a maioria dos modelos para avaliação da QVT 

utilizados no Brasil, além de terem sido criados há mais de duas décadas, não foram 

validados a partir da cultura brasileira. Além disso, o autor destacou que a maioria dos 

instrumentos não é geral, mas avalia um aspecto específico, portanto, há carência de 

instrumentos que avaliem a QVT como um todo, de forma global.  

Sendo assim, o autor construiu um instrumento para avaliar a QVT de forma 

global, seguindo os moldes dos instrumentos WHOQOL e alicerçado nos modelos 
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teóricos clássicos de QVT, com direcionamento para a sociedade hodierna brasileira, o 

TQWL-42 - Total Quality of Work Life, ou Qualidade de Vida no Trabalho Total, 

composto de um questionário estruturado com 42 questões relacionadas à QVT.  Além 

das questões relacionadas à QVT, apresenta cinco questões para conhecimento da 

amostra. O instrumento tem o objetivo de avaliar a QVT de forma geral, daí a utilização 

da palavra “total” no nome do instrumento. As 42 questões relacionadas à QVT foram 

distribuídas em seis grandes esferas, a saber: Biológica/Fisiológica, 

Psicológica/Comportamental, Sociológica/Relacional, Econômica/Política e 

Ambiental/Organizacional. Estas se dividem ainda em sub-esferas, denominadas pelo 

autor de aspectos, dentro dos quais foram agrupadas as questões do questionário 

(PEDROSO, 2010). 

O instrumento foi validado em relação ao seu conteúdo e consistência interna. A 

validação do conteúdo foi feita por meio da análise do referido instrumento por 

pesquisadores da área de QVT. Já a consistência interna foi verificada por meio do 

coeficiente alfa de Cronbach em uma aplicação do instrumento a uma amostra de 143 

indivíduos. O instrumento obteve um alfa de Cronbach de valor α =0,8568 demonstrando 

alta consistência interna (PEDROSO, 2010). 

Foram realizados novos testes nas propriedades psicométricas do TWQL-42, 

obtendo, por exemplo, resultados favoráveis quanto à validade concorrente do 

instrumento. A pesquisa encontra-se aprovada para publicação na revista Brazilian 

Archives of Biology and Technology, intitulada “Development and Psychometric 

Propeties of TQWL-42 to Measure the Quality of Work Life” (PEDROSO et al., 2018, no 

prelo). 

 

3.2.4 Avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho no Serviço Público brasileiro 

 

Como já foi dito, no Brasil houve atraso no interesse de pesquisadores quanto à 

QVT. No entanto, é importante destacar que os instrumentos produzidos pelo Grupo de 

Trabalho em Qualidade de Vida da OMS (THE WHOQOL GROUP, 1995) foram 

traduzidos, adaptados e validados para a população geral para avaliar a qualidade de vida 

relacionada ou não à saúde, inclusive de trabalhadores.  

Quanto a estudos que enfocam avaliação da QVT de servidores técnicos 

administrativos, destarte o incremento de estudos com servidores das esferas federal e 

estadual, estes são mais frequentes com o segmento docente (ALFENAS; RUIZ, 2015). 
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Lima (2001) chamou a atenção para os poucos trabalhos acadêmicos na temática, 

principalmente com servidores das universidades. De acordo com Freitas, Souza e 

Quintella (2013) a ainda pequena produção brasileira neste segmento não contempla a 

importância dos mesmos. Tendo em vista que desempenham importantes funções nas 

IES, do suporte às atividades de ensino e pesquisa ao trâmite de documentos em diversos 

processos, estando submetidos ao cumprimento de prazos e metas com a máxima 

qualidade, o que para os autores tem impacto na QVT. 

A avaliação da QVT no Brasil teve início na década de 1980, sendo que os 

estudos começaram primeiramente nas linhas de pesquisa da Administração nas 

Universidades, para posteriormente ser redescoberta pela Psicologia do Trabalho e outras 

áreas ligadas à saúde no trabalho (SAMPAIO, 2012). Em seu estudo, o mesmo autor, 

considerou a produção em QVT no Brasil influenciada por uma perspectiva teórica 

dividida em: humanismo, incluindo a motivação e a satisfação; em participação nas 

decisões de gestão; e em bem-estar. Esta última dividida em duas vertentes, a abordagem 

fatorial e a abordagem do sentido do trabalho. 

Quirino e Xavier (1987) defendem terem sido os primeiros pesquisadores a 

enfocarem a QVT no Brasil por meio do estudo de 429 pesquisadores e pessoal de apoio 

à pesquisa em 32 unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 

Os entrevistados deveriam responder quanto à percepção do trabalho em que estavam 

envolvidos, bem como ao ambiente organizacional quanto ao momento presente (1983) 

e três anos antes (1980). 

O estudo se deu mediante a apresentação de 30 estímulos que caracterizavam 

aspectos diversos sobre a QVT sob a ótica de diversos pesquisadores e a especificidade 

dos sujeitos pesquisados, a saber: Natureza das tarefas; Realização; Desenvolvimento; 

Relações Humanas; Supervisão; Remuneração e Segurança no emprego; 

Reconhecimento; Apoio de recursos humanos; Estrutura física; e Senso de Participação. 

A cada estímulo, os sujeitos deveriam escolher uma das alternativas: muito pouco, 

suficiente e excessivo, de acordo com a percepção e o sentimento referente ao estímulo. 

As prioridades apontadas pelo estudo indicaram a necessidade de incrementar o sistema 

de treinamento, facilitando o acesso, além de estabelecer uma relação maior entre mérito 

e salários, aumentando recompensas, tanto salariais, quanto indiretas e de status 

(QUIRINO; XAVIER, 1987). 

Desde 1997, o Programa de Pós-graduação da Universidade Federal de Santa 

Catarina tem contribuído com estudos voltados para a QVT. Búrigo (1997) analisou a 
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QVT na percepção dos servidores e dirigentes da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) utilizando entrevistas individuais semiestruturadas com questionários abertos 

baseados em Walton (1973) para análise de conteúdo. O objetivo foi compreender a 

condição de vida no trabalho, associada ao bem-estar, saúde e segurança do trabalhador. 

Lima (2001) estudou a QVT na percepção dos funcionários lotados junto à 

Coordenação Administrativa Financeira da Universidade do Oeste de Santa Catarina - 

Campus Chapecó, incluindo os funcionários do setor Administrativo Financeiro, ligados 

ao setor contábil, financeiro, compras, recursos humanos, serviço de apoio ao estudante, 

patrimônio e manutenção e conservação, além do envolvimento da Pró-reitoria de 

Administração (PROAD) e da Pró-reitoria de Ensino (PROENS), totalizando 39 (trinta e 

nove pesquisados). A autora utilizou 08 (oito) categorias de Walton de 1973, mais 02 

(duas) categorias denominada de blocos, com 30 (trinta) fatores, para avaliar a QVT.  

Mourão, Kilimnik e Fernandes (2005) desenvolveram um estudo da QVT de 

servidores da Pró-reitoria de Pessoal da UFRJ, baseado no modelo das dimensões básicas 

da tarefa de Hackman e Oldham (1975), o Job Diagnostic Survey (JDS) reduzido. 

Medeiros (2007) desenvolveu um estudo para avaliar como se caracterizava a 

QVT de 260 funcionários de uma organização pública brasileira, a Emater-RN, após a 

implantação de um Programa de QVT. O autor elaborou e validou um instrumento de 

pesquisa a partir da caracterização da QVT dos funcionários utilizando contribuições de 

vários teóricos de QVT da época com a intenção de propor uma síntese dos indicadores. 

Freitas, Souza e Quintella (2013) realizaram uma pesquisa com 64 técnicos 

administrativos de uma Universidade Estadual, no estado do Paraná, onde a QVT foi 

avaliada por meio de dois questionários propostos por Freitas e Souza (2009) indicando 

que os salários recebidos, as oportunidades de carreira e a segurança e saúde nas 

condições de trabalho foram os aspectos mais críticos associados à QVT. 

Outros estudos também utilizaram o instrumento proposto por Freitas e Souza 

(2009) para avaliar a QVT de técnicos administrativos. É o caso de Entringer e Freitas 

(2015) estudando servidores lotados no Centro de Ciências e Tecnologia Agropecuárias 

de uma  Instituição de Ensino Superior Pública e Costa (2017) que abordou técnicos 

administrativos terceirizados e não terceirizados de uma Instituição Federal de Ensino de 

MG. Entretanto, o instrumento utilizado em ambos estudos ainda não havia sido validado 

pelos proponentes.  

Santos, Mattos e Pinto (2011) analisaram o nível de satisfação com a QVT dos 

servidores técnico-administrativos que atuavam no setor acadêmico no Campus Porto da 
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Universidade Federal de Pelotas/RS, adotando o modelo de Walton. Justificaram o estudo 

em razão da necessidade de analisar a QVT dos servidores em face da intensidade de 

modificações pelas quais as universidades públicas federais vêm passando nos últimos 

tempos na vida dos técnicos administrativos inseridos nestes contextos. Os autores 

encontraram uma QVT entre boa e regular, encontrando problemas em questões como 

falta de cooperação entre setores e de reconhecimento do servidor. 

Moreira (2012) estudou a percepção de 553 funcionários não docentes da Região 

Metropolitana de Fortaleza, de 11 instituições de ensino superior cadastradas no MEC em 

2011 com base no modelo teórico de QVT de Walton (1973) com questões referentes a 

dados sócio demográficos e a qualidade de vida no trabalho com oito categorias e 38 

indicadores. Foram encontradas diferenças de percepção no que tange as variáveis do 

perfil e da QVT.  

Concorda-se com Pedroso (2010) que a escolha de instrumento de medida da 

qualidade de vida é uma questão subjetiva e que alguns critérios devem ser levados em 

consideração, tais como, tipo de instrumento, propriedades psicométricas (confiabilidade, 

validade e responsividade), a forma como é aplicado e se o instrumento é adequado ao 

estudo. 

Depois de examinar exaustivamente diversos modelos e instrumentos de medida 

da QVT, considerou-se que o TQWL-42, além de ser um instrumento construído e 

validado para a cultura brasileira, apresenta propriedades psicométricas adequadas. Sua 

aplicação é simples e rápida. No entanto, aborda todos os aspectos gerais da QVT, 

atendendo aos objetivos propostos para esta pesquisa. Sendo assim, o TQWL-42 foi o 

instrumento escolhido para conhecer e avaliar a qualidade de vida do TAE de uma 

universidade federal, contribuindo com o Setor de Gestão de Pessoas na implantação de 

Programas de QVT, visando a melhoria do ambiente laboral. 

A seguir será apresentada a metodologia que foi utilizada na presente pesquisa. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Classificação da Pesquisa 

 

Segundo Gil (2002) as pesquisas científicas são classificadas em quatro 

diferentes perspectivas: 

1. De acordo com a natureza da pesquisa: básica ou aplicada. 

2. Quanto à forma de abordagem do problema: quantitativa ou qualitativa. 

3. Considerando os objetivos do estudo: exploratória, descritiva ou 

explicativa. 

4. Tendo em vista os procedimentos técnicos a serem adotados: 

bibliográfica, documental, experimental, levantamento, estudo de caso, 

estudo de campo, ação, participante. 

 Quanto a sua natureza esta pesquisa foi aplicada. Prodanov e Freitas (2013) 

afirmaram que a pesquisa aplicada tem por objetivo gerar conhecimentos para a solução 

de problemas específicos. Silva e Menezes (2005) esclareceram que este tipo de pesquisa 

diz respeito aos problemas presentes nas atividades das instituições, organizações, grupos 

ou atores sociais, sendo seu objetivo elaborar diagnósticos, identificar problemas e 

oferecer soluções.  

Quanto à forma de abordar o problema a pesquisa foi quantitativa. Segundo 

Richardson (2010, p. 70) o método quantitativo “caracteriza-se pelo emprego da 

quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento delas 

por meio de técnicas estatísticas”. Continuando, o autor afirma que a princípio o método 

quantitativo tem a “intenção de garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de 

análise e interpretação, possibilitando, consequentemente, uma margem de segurança 

quanto às inferências”. 

Quanto aos objetivos esta pesquisa foi exploratória. De acordo com Mattar 

(2001, p. 18) “a pesquisa exploratória visa prover o pesquisador de maior conhecimento 

sobre o tema ou problema de pesquisa em perspectiva”.  

Conforme Prodanov e Freitas (2013), os procedimentos técnicos dizem respeito 

a maneira pela qual se obtém os dados necessários para a elaboração da pesquisa, a partir 

de um modelo conceitual e operativo dessa, chamado de design, podendo ser traduzido 

como delineamento. 
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Quanto aos procedimentos técnicos para levantamento inicial dos dados para 

este estudo foi utilizada documentação indireta por meio de uma pesquisa bibliográfica 

prévia. Segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 174) “o primeiro passo para qualquer 

pesquisa científica consiste em pesquisa documental (ou de fontes primárias) e pesquisa 

bibliográfica (ou de fontes secundárias) ” . 

Em um segundo momento foi realizado o levantamento dos dados por 

documentação direta. Para Marconi e Lakatos (2003, p. 186) “a documentação direta 

constitui-se, em geral, no levantamento de dados no próprio local onde os fenômenos 

ocorrem”. Ainda segundo as autoras, uma das maneiras de serem obtidos os dados diretos 

é por meio de uma pesquisa de campo. Sendo assim, foi delineado para este estudo uma 

pesquisa de campo ou estudo de campo. 

A pesquisa de campo é utilizada, segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 186), 

“com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, 

para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, 

ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles”.  

A pesquisa de campo realizada foi do tipo exploratória, que segundo Marconi e 

Lakatos (2003):  

 
(...) são investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação 

de questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver 

hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, 

fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa 

ou modificar e clarificar conceitos. Empregam-se geralmente 

procedimentos sistemáticos ou para a obtenção de observações 

empíricas ou para as análises de dados (ou ambas, simultaneamente). 

Obtém-se frequentemente descrições tanto quantitativas quanto 

qualitativas do objeto de estudo, e o investigador deve conceituar as 

inter-relações entre as propriedades do fenômeno, fato ou ambiente 

observado (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 188).  

 

De acordo com Mattar (2001, p.27) “os estudos de campo servem, 

principalmente, aos propósitos da pesquisa exploratória, em que a ênfase está na geração 

e não no teste de hipóteses.”  

A observação empírica utilizada na presente pesquisa foi direta e extensiva com 

uso de questionário. De acordo com Marconi e Lakatos (2003, p. 201) “a observação 

direta extensiva realiza-se através do questionário, do formulário, de medidas de opinião 

e atitudes e de técnicas mercadológicas”.  
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4.2 Procedimento metodológico  

 

Na primeira parte da pesquisa foi utilizado o método dedutivo a partir de uma 

pesquisa bibliográfica para aprofundar o conhecimento acerca da administração pública, 

do servidor público, em específico o TAE, e da QVT. A pesquisa bibliográfica, segundo 

Marconi e Lakatos (2003), é um apanhado geral sobre os principais trabalhos já 

realizados, revestidos de importância, por serem capazes de fornecer dados atuais e 

relevantes relacionados com o tema de pesquisa.  

Esta parte da pesquisa permitiu escolher o instrumento de medida mais adequado 

para proceder ao levantamento da QVT de servidores TAE’s de uma Universidade 

Pública. Após a aplicação do instrumento foi criado um Banco de Dados para tabulação 

das respostas e análises. 

Na segunda parte da pesquisa foi utilizado o método estatístico que se utiliza de 

quantificação na coleta e tratamento das informações por meio de técnicas estatísticas.  

Segundo Richardson (2010), este método pode-se utilizar desde as técnicas estatísticas 

mais simples às mais complexas.  Por meio deste método, tem-se a intenção de garantir a 

precisão dos resultados obtidos, evitando distorções tanto de análise quanto de 

interpretação.  

Para a análise da QVT proposta no estudo foram incorporados os achados de 

outros autores em estudos semelhantes como informações. Estas foram relacionadas aos 

dados obtidos oferecendo uma possibilidade de apreciação qualitativa permitindo 

“confluências, discordâncias, perguntas, dúvidas, falseamentos, numa discussão 

interativa e intersubjetiva na construção e análise dos dados” (MINAYO; MINAYO-

GÓMEZ, 2003, p. 136). 

 

4.3 Técnica de Pesquisa 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2003) a técnica de pesquisa está relacionada com 

a parte prática do estudo, sendo considerada a habilidade na utilização de preceitos e 

normas na obtenção dos propósitos de uma ciência ou arte.  

Considerando os objetivos da pesquisa, o método escolhido e o delineamento 

proposto de um estudo de campo, o questionário estruturado foi a técnica de pesquisa 

utilizada. Marconi e Lakatos (2003, p. 201) definiram questionário como “um 

instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que 

devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador.” 
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Conforme Richardson (2010), o uso de um questionário traz vantagens, como 

por exemplo, é possível abranger uma grande área geográfica e obter informações de um 

grande número de pessoas ao mesmo tempo.  Além disso, a tabulação dos dados é feita 

com maior facilidade e rapidez comparada a outros instrumentos de coleta de dados. 

 

4.4 Caracterização do Universo Amostral 

 

A unidade para a análise nesta pesquisa de campo foi a Universidade Federal de 

São João del-Rei – UFSJ. A UFSJ é uma fundação pública, ou seja, faz parte da 

Administração Pública Indireta, possuindo vinculação ao Ministério da Educação – MEC. 

A universidade possui hoje três campi em São João del-Rei: Santo Antônio, Dom Bosco 

e Tancredo Neves, além de um campus em Sete Lagoas, em Divinópolis e outro na região 

do Alto Paraopeba, possuindo seis campi no total. Conta também, em São João del-Rei, 

com o Centro Cultural Risoleta Neves, conhecido como “Solar da Baronesa”. A 

universidade oferece desde cursos de graduação à cursos de pós-graduação, inclusive a 

distância.  

 

4.5 Sujeitos de Pesquisa 

 

A população-alvo do estudo foram os servidores técnico-administrativos em 

educação lotados na UFSJ. Segundo dados obtidos com o Setor de Registro da Pró-

Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – PROGP, a UFSJ possui 5403 técnico-

administrativos em educação em atividade.  

Todos os 540 servidores TAEs da UFSJ foram convidados a responder ao 

instrumento de coleta de dados. 

 

4.6 Instrumento de Coleta de Dados 

 

Dentre os modelos para avaliar a QVT, discutidos no Referencial Teórico deste 

estudo, o instrumento de coleta de dados escolhido foi o TQWL-42 - Total Quality of 

Work Life, ou Qualidade de Vida no Trabalho Total, elaborado por Pedroso (2010). O 

instrumento dispõe de um questionário estruturado composto de 42 questões relacionadas 

                                                 
3 Dados obtidos com o Setor de Registro (SEREG) da Divisão de Administração de Pessoal (DIPES) da 

UFSJ em 09/10/2017. 
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à QVT.  Além das questões relacionadas à QVT, apresenta 5 questões para conhecimento 

da amostra. 

O instrumento tem o objetivo de avaliar a QVT de forma geral, sem enfocar em 

um aspecto específico, daí a utilização da palavra “total” no nome do instrumento. As 42 

questões relacionadas à QVT foram distribuídas em cinco grandes esferas, a saber: 

Biológica/Fisiológica, Psicológica/Comportamental, Sociológica/Relacional, 

Econômica/Política e Ambiental/Organizacional. Estas se dividem ainda em sub-esferas, 

denominadas pelo autor de aspectos, dentro dos quais foram agrupadas as questões do 

questionário (PEDROSO et al., 2014). 

Estas cinco esferas foram geradas pelo agrupamento de pares de domínios da 

Qualidade de Vida no Trabalho que apresentavam proximidade entre si. Cada esfera se 

desdobra ainda em quatro aspectos, sendo vinte no total (PEDROSO, 2010). As esferas e 

os seus respectivos aspectos estão sintetizados no Quadro 5. 



             

68 

 

Quadro 5 - Esferas e Aspectos do TQWL-42 

Esferas Aspectos 

Biológica e Fisiológica Disposição física e mental 

Capacidade de trabalho 

Serviços de saúde e assistência social 

Tempo de repouso 

Psicológica e Comportamental Autoestima 

Significância da tarefa 

Feedback 

Desenvolvimento pessoal e profissional 

Sociológica e Relacional Liberdade de expressão 

Relações interpessoais 

Autonomia 

Tempo de lazer 

Econômica e Política Recursos financeiros 

Benefícios extras 

Jornada de trabalho 

Segurança de emprego 

Ambiental e Organizacional Condições de trabalho 

Oportunidade de crescimento 

Variedade da tarefa 

Identidade da tarefa 

Fonte: Adaptado de Pedroso et al. (2014) 

Cada aspecto possui duas questões no questionário, no qual uma questão tem o 

objetivo de diagnosticar o nível que a variável abordada em determinado aspecto está 

presente na vida do funcionário e a outra de avaliar a satisfação do mesmo em relação a 

tal variável. Como são 20 aspectos, tem-se 40 questões, somadas a duas questões que 

abordam a auto avaliação da qualidade de vida no trabalho sob o viés do respondente, 

totalizando 42 questões (PEDROSO, 2010). 

O instrumento apresenta questões fechadas e utiliza uma escala de resposta do 

tipo Likert com cinco elementos, na qual seus extremos representam respectivamente 0% 

e 100%, conforme descrito no Quadro 06 a seguir. 
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Quadro 6 - Escalas de respostas do TQWL-42 

ESCALA 0% 25% 50% 75% 100% 

INTENSIDADE nada muito pouco mais ou menos bastante extremamente 

AVALIAÇÃO 

muito 
insatisfeito insatisfeito 

nem satisfeito nem 
insatisfeito satisfeito muito satisfeito 

muito ruim ruim nem ruim nem bom bom muito bom 

CAPACIDADE nada muito pouco Médio muito completamente 

FREQUÊNCIA nunca raramente às vezes repetidamente sempre 
Fonte: (PEDROSO, 2010) 

 O instrumento possui questões cuja escala de respostas é invertida, a saber: 

A1.1, A4.1, B1.1, C2.1, D3.1 D4.1 e E3.1. Estas devem ser convertidas antes de se 

calcular os escores do instrumento. A conversão visa padronizar as respostas do 

instrumento de forma que quanto mais positiva a resposta deve se aproximar de 5 e quanto 

mais negativa deve se aproximar de 1. Desse modo, estas questões são convertidas para 

uma mesma escala, onde o maior valor representa o resultado mais positivo (PEDROSO, 

2010, PEDROSO et al., 2014). 

Pedroso (2010) disponibilizou em seu estudo a sintaxe do SPSS, bem como 

ferramenta desenvolvida no software Microsoft Excel para realizar todos os cálculos dos 

escores e estatística descritiva do TQWL-42. A ferramenta também apresenta critérios 

para exclusão de respondentes e respostas inválidas. Para o cálculo do escore de cada 

aspecto é realizada a média aritmética simples das respostas das duas questões 

pertencentes a tal aspecto. O escore das esferas é calculado por meio da média aritmética 

simples entre os escores dos aspectos pertencentes a cada esfera. Por último, é calculado 

um escore “Total” do respondente, por meio da média aritmética simples dos escores dos 

20 aspectos do TQWL-42, incluído o aspecto de autoavaliação da QVT. 

A ferramenta também realiza a estatística descritiva de cada questão, aspecto, 

esfera e escore Total, apresentando os valores de média, desvio padrão, valor máximo, 

valor mínimo, coeficiente de variação e amplitude. As médias dos escores dos aspectos e 

esferas passam por uma conversão para uma escala de 0 a 100 e podem ser exibidas em 

um gráfico de barras (PEDROSO, 2010). 

O instrumento foi validado em relação ao seu conteúdo e consistência interna. A 

validação do conteúdo foi feita por meio da análise do referido instrumento por 

pesquisadores da área de QVT. Já a consistência interna foi verificada por meio do 

coeficiente alfa de Cronbach em uma aplicação do instrumento a uma amostra de 143 

indivíduos. O instrumento obteve um alfa de Cronbach de valor α =0,8568 demonstrando 

alta consistência interna (PEDROSO, 2010).  
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Tendo em vista as particularidades da Administração Pública e dos próprios 

servidores públicos, foram realizadas pequenas adaptações em algumas frases do 

questionário, como por exemplo, a troca da palavra “empresa” por “instituição” e de 

“supervisor” por “chefia imediata”. As adaptações realizadas não modificam o sentido 

das perguntas. Ademais, em relação às perguntas para conhecimento da amostra foram 

adicionadas algumas perguntas relacionadas a especificidades da carreira dos TAE’s, 

como o nível de classificação do cargo, o recebimento de incentivo à qualificação e a 

participação em Programa de QVT, este último com o objetivo de controlar alguns 

possíveis vieses na análise dos dados.  

Considerando as adaptações realizadas para contemplar as especificidades do 

setor público, tanto das organizações públicas de forma em geral, quanto de seus 

servidores, foi verificada a consistência interna do instrumento em relação à amostra da 

pesquisa por meio do alfa de Cronbach. 

 

4.7 Procedimentos de Coleta de Dados 

 

Antes de iniciar a coleta de dados foi realizado um pré-teste para avaliar a 

pertinência das adaptações feitas no instrumento de coleta de dados, bem como para 

verificar o funcionamento da ferramenta online de coleta de dados. Foram convidados 

TAE’s de outra instituição federal de ensino para se submeterem à aplicação do 

instrumento. Os colaboradores emitiram o seu parecer diretamente para o pesquisador. 

Por meio do pré-teste foi sugerido adicionar na seção de Dados Pessoais, na 

pergunta sobre Escolaridade, os níveis de Mestrado e Doutorado. Tal sugestão foi acatada 

pelo pesquisador. 

O questionário foi aplicado aos servidores TAE’s da Universidade Federal de 

São João del-Rei por meio de ferramenta de formulários online “Formulários Google” 

de forma a otimizar a aplicação, bem como, evitar a necessidade de impressão dos 

questionários. O formulário para responder ao questionário foi enviado para o e-mail 

institucional dos TAE’s da instituição a partir de listagem obtida com a Divisão de 

Administração de Pessoal. 

O questionário somente pôde ser acessado, após a leitura de uma tela inicial com 

o objetivo da pesquisa, importância da participação e diretrizes éticas quanto à 

participação voluntária, possibilidade de desistência em participar a qualquer tempo sem 

acarretar nenhum prejuízo ou dano pessoal, inexistência de riscos de qualquer natureza, 
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sigilo no tratamento dos resultados e confidencialidade. Se o servidor concordasse em 

participar, deveria clicar explicitando seu entendimento e aceite do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), sendo conduzido para o questionário a ser 

preenchido. Após o término do preenchimento completo, os servidores acionavam o 

comando para enviar os dados. Os dados enviados não possuíam nenhum tipo de 

identificação, garantindo o anonimato dos respondentes. 

Como tratou-se de aplicação online, o respondente após ler o TCLE só foi 

direcionado para as questões do instrumento, se marcasse sua concordância em participar 

do estudo, indicando que concordava com os termos expressos no TCLE. Se não 

concordasse em participar não teria acesso às questões do questionário. 

Para a aplicação do questionário foi obtida autorização da Pró-Reitoria de Gestão 

de Pessoas da instituição em estudo. A solicitação foi formalizada no dia 18 de janeiro de 

2018 e autorizada no dia 26 de janeiro de 2018. A coleta de dados dos sujeitos de pesquisa 

ocorreu entre os meses de janeiro e abril de 2018, obtendo-se um total de 176 

respondentes. Após este período o questionário foi fechado para novas respostas e foi 

iniciada a análise e interpretação dos dados. 

Foram observados todos os preceitos éticos que regem as pesquisas com seres 

humanos e este estudo está de acordo com as disposições da Resolução nº 510/2016 do 

Conselho Nacional de Saúde, cujo Parágrafo único do seu Artigo 1o, elenca as situações 

nas pesquisas no âmbito das Ciências Humanas e Sociais nas quais estas não serão 

registradas e nem avaliadas pelo sistema CEP/CONEP. Considerou-se que a presente 

pesquisa pode ser enquadrada nos seguintes itens: I – pesquisa de opinião pública com 

participantes não identificados; IV - pesquisa censitária;  V - pesquisa com bancos de 

dados, cujas informações são agregadas, sem possibilidade de identificação individual 

(BRASIL, 2016). 

 

4.8 Análise e Interpretação dos Dados 

 

Para a análise básica dos dados coletados foi utilizado procedimento estatístico 

univariado, que, no entender de Malhotra (2011), consiste em estatísticas descritivas 

associadas a dados métricos, incluindo distribuição de frequência, medidas de posição 

(média, mediana, moda), medidas de dispersão (amplitude intervalar, desvio padrão, 

variância e coeficiente de variação) e as medidas de forma (assimetria e curtose).  
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Os dados obtidos foram analisados conjuntamente, incluindo todos os 

respondentes. Todos os dados coletados foram processados por meio da ferramenta no 

Microsoft Excel criada e disponibilizada por Pedroso (2010). Inicialmente foi feita uma 

análise exploratória preliminar para avaliar a existência de valores extremos (outliers) e 

omissos. Por meio da ferramenta citada foi verificado que não houve valores omissos, 

tampouco valores extremos, não sendo necessário desprezar nenhum dos questionários 

respondidos. 

Em seguida, após conversão das questões com escala de respostas invertidas 

(A1.1, A4.1, B1.1, C2.1, D3.1 D4.1 e E3.1), foi realizada a análise de confiabilidade 

utilizando o modelo alfa de Cronbach por meio do software Statistical Package for the 

Social Sciences – SPSS, versão 20. Obteve-se um alfa de cronbach de 0,937, conforme 

Quadro 07 a seguir.  

Quadro 7 – Alfa de Cronbach da coleta de dados 

Alfa de Cronbach N de itens 

0,937 42 

Fonte: Banco de Dados da Pesquisa 

 

De acordo com Matthiensen (2011) o coeficiente alfa de Cronbach fornece uma 

medida razoável de confiabilidade em um único teste para a estimativa da consistência 

do mesmo, permitindo sua aplicação a questionários de múltipla escolha de escalas 

dicotômicas ou escalas atitudinais de variáveis categóricas politômicas.  

Com o intuito de contribuir para o tratamento desta questão, Freitas e Rodrigues 

(2005) sugeriram a classificação da confiabilidade a partir do cálculo do coeficiente α de 

Cronbach de acordo com os limites apresentados na Tabela 1 a seguir. 

 

 

Tabela 1 – Classificação da Confiabilidade a partir do coeficiente α de Cronbach 

Confiabilidade 

Muito 

Baixa Baixa Moderada Alta Muito Alta 

Valor de α α ≤ 0,30 0,30 < α ≤ 0,60 0,60 < α ≤ 0,75 0,75 < α ≤ 0,90 α > 0,90 

Fonte: Freitas e Rodrigues (2005) 

 

Conforme a tabela acima, a obtenção de um coeficiente de α > 0,60 indica haver 

consistência interna suficiente para garantir que os itens do questionário estão 

correlacionados entre si e com o resultado geral da pesquisa. O Questionário de 

Avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho - TQWL-42, aplicado na amostra do 
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presente estudo, obteve um alfa de cronbach ainda maior, de 0,937, demonstrando possuir 

alta confiabilidade em sua aplicação aos TAE’s da instituição pesquisada. 
O tratamento dos dados foi realizado por métodos estatísticos descritivos nos 

cálculos dos escores para diagnosticar as percepções dos servidores em relação à QVT.  

Foram calculados os valores de média, desvio padrão, valor máximo, valor mínimo, 

coeficiente de variação e amplitude. Foi possível dimensionar e quantificar quais as 

esferas e aspectos apresentaram a maior média e calcular o escore geral. As médias dos 

escores dos aspectos, esferas e escore “Total” foram convertidos para uma escala 

centesimal de 0 a 100. Para melhor visualização dos resultados foram construídos gráficos 

para a discussão dos resultados. 

Conforme sugerido por Pedroso (2010), a análise dos resultados do TQWL-42 

utilizou a escala de classificação da QVT proposta por Timossi et al. (2009), conforme 

Figura 1 a seguir. 

 

Figura 1 - Classificação da Qualidade de Vida no Trabalho 

 

Fonte: Timossi et al. (2009, apud Pedroso (2010)) 

 

Como pode ser observado na Figura 1, esta classificação aponta o nível de 

satisfação da QVT em uma escala de 0 a 100.  O nível intermediário de QVT é 

representado pelo ponto central (50), os valores entre os pontos 25 e 50 representam 

insatisfação e os valores entre os pontos 50 e 75 representam satisfação. Já valores abaixo 

de 25 ou acima de 75 representam muita insatisfação e muita satisfação, respectivamente. 

Nos extremos há o totalmente insatisfatório e totalmente satisfatório. Além disso, cada 

nível apresenta uma divisão em secções de 6,25 pontos, apresentando tendência do nível 

encontrado para a classificação mais próxima, o que é representado por meio de setas 

indicando o sentido da tendência do resultado encontrado. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Escolheu-se apresentar os resultados do estudo simultaneamente com a 

discussão dos mesmos para facilitar a incorporação das informações da revisão da 

literatura com a análise dos dados obtidos para consolidar as conclusões da pesquisa. 

Neste capítulo, inicialmente foi descrito e analisado o perfil dos servidores 

TAE’s participantes do estudo, a saber: idade, sexo, estado civil, escolaridade, tempo de 

serviço, nível de classificação do cargo ocupado, recebimento de incentivo à qualificação 

e participação em Programas de QVT. Em seguida, foram apresentados e discutidos os 

resultados obtidos na avaliação da QVT levando em consideração o escore geral obtido, 

assim como, aqueles encontrados nas dimensões e aspectos que compõem o instrumento 

de pesquisa. Foram indicadas ainda, contribuições pontuais da pesquisa para a 

implantação de Programas de QVT. Finalmente foram apontadas sugestões de ações para 

o Setor de Gestão de Pessoas da Instituição. 

 

5.1 Caracterização dos sujeitos de pesquisa 

 

Dos 540 técnico-administrativos em educação da universidade em estudo, 176 

responderam ao questionário, o que representou 32,59% de todos os servidores TAE’s da 

universidade estudada na época da aplicação do instrumento. O perfil sócio demográfico 

e profissional da amostra está descrito a seguir.  

 

5.1.1 Sexo 

 

Em relação ao sexo, a amostra foi composta por 108 pessoas do sexo feminino 

(61,36 %) e 68 pessoas do sexo masculino (38,64 %), conforme distribuição exibida na 

Tabela 2.   

 

Tabela 2 – Sexo 

Sexo Frequência Porcentual 

 

Feminino 108 61,36 

Masculino 68 38,64 

Total 176 100,00 
Fonte: Banco de dados da pesquisa. 
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Uma vantagem no setor público é a igualdade de salários, entre homens e 

mulheres, por meio de critérios objetivos definidos em Plano de Carreira, como é o caso 

da carreira dos TAE’s  (BRASIL, 2005).  Sendo assim, o ingresso no serviço público 

pode representar a efetivação de uma paridade de gêneros para a mulher. Não foi objetivo 

deste estudo fazer análises comparativas entre homens e mulheres quanto à QVT, 

entretanto, destaca-se o olhar feminino na massa de dados obtida. 

 

5.1.2 Idade 

 

A média de idade dos respondentes foi de 39,69 anos, com um desvio padrão de 

9,12 anos. Para facilitar a visualização quanto a esta variável, a idade dos respondentes 

foi separada por faixa etária, seguindo os moldes utilizados pelo censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, conforme Tabela 3: 

Tabela 3 - Faixa etária 

 
Faixa Frequência Porcentual 

 

60 a 64 anos 1 0,57 

55 a 59 anos 11 6,25 

50 a 54 anos 24 13,64 

45 a 49 anos 19 10,80 

40 a 44 anos 19 10,80 

35 a 39 anos 44 25,00 

30 a 34 anos 37 21,02 

25 a 29 anos 19 10,80 

20 a 24 anos 2 1,14 

Total 176 100,00 

Fonte: Banco de dados da pesquisa. 

Fazendo uma comparação das faixas etárias dos respondentes e o sexo, observa-

se no Gráfico 1 que há uma distribuição maior tanto de homens quanto de mulheres nas 

faixas etárias de 35 a 39 anos, sugerindo que a média de idade de 39,69 da amostra inclui 

de forma homogênea, homens e mulheres.  
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Gráfico 1 - Pirâmide Populacional por faixa etária 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisa. 

 

Entretanto, percebe-se no Gráfico 1 que houve maior participação de mulheres 

do que de homens da faixa etária de 40 a 54 anos no estudo, indicando uma porcentagem 

maior de mulheres com mais idade em comparação aos homens. Na faixa etária de 55 a 

64 anos houve uma porcentagem um pouco maior de respondentes do sexo masculino. 

Destarte a frequência absoluta ter sido pequena, observa-se que os homens foram os 

respondentes mais velhos no presente estudo.  

 

5.1.3 Estado Civil 

 

Em relação ao estado civil, dos 176 respondentes, 57 (32,39%) eram solteiros, 

110 (62,50%) casados ou em união estável, 1 viúvo e 8 separados ou divorciados.  
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Gráfico 2 - Estado civil  

 
Fonte: Banco de dados da pesquisa. 

 

Este resultado coaduna com o estudo de Campos (2016) ao estudar a QVT de 

servidores do IFSul situado em Pelotas-RS que encontrou 41,3% dos respondentes 

casados, correspondendo a maioria. O autor sugeriu que a QVT destes poderia sofrer 

interferências provenientes dos ambientes social e familiar, considerando a possibilidade 

do servidor casado levar os problemas familiares para o trabalho.  

Por outro lado, o fato de a Lei 8.112/90 afirmar a estabilidade do 

servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo 

(BRASIL, 1990), poderia representar um incentivo substancial pela busca do serviço 

público daqueles que possuem família. 

Este perfil da amostra com relação ao estado civil merece observação mais atenta 

e aprofundada, pelas possíveis diferenças de impacto na QVT. Entretanto, análises 

comparativas não foram objeto do presente estudo, ficando registrada a necessidade da 

proposição de estudos comparativos, bem como compreensivos. 

 

5.1.4 Escolaridade                  

 

Em relação à variável escolaridade, constatou-se que de 176 respondentes, a 

maioria possui pelo menos o Ensino Superior Completo, totalizando 168 indivíduos 

(93,85%), sendo apenas 8 (4,54%) o número de participantes que não possuem este nível 
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de escolaridade. No Gráfico 3, observa-se que 49,43% possuem Pós-Graduação e 15,91% 

Mestrado. Observa-se ainda que 18,40% dos respondentes possuem titulação incompleta, 

podendo estar em finalização. 

Gráfico 3 - Escolaridade 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisa. 

 

É importante esclarecer que o Plano de Carreira dos Cargos Técnico- 

Administrativos em Educação (PCCTAE), no âmbito das Instituições Federais de Ensino, 

promulgado por meio da Lei no 11.091, de 12 de janeiro de 2005, no seu Artigo 11 

instituiu o Incentivo à Qualificação para o servidor que tiver educação formal superior ao 

exigido para o cargo do qual é titular. Um percentual é calculado em cima do vencimento 

básico para aquele que obter título de educação formal superior ao cargo em que é 

vinculado (BRASIL, 2005). Desta forma, muitos servidores com vistas a melhorarem 

seus salários recorrem a uma formação educacional para além daquela exigida pelo seu 

cargo, o que explicaria o perfil educacional alto da amostra. 

Dentre os estudos da QVT de servidores, o estudo de Amorim (2010) ao analisar 

a percepção dos servidores quanto aos aspectos que influenciam sua QVT, demonstrou 

que a variável escolaridade apresentou influência no nível de autonomia exigido no 

trabalho, sugerindo que quanto maior a escolaridade maior é a exigência de autonomia. 

Mourão, Kilimnik e Fernandes (2005) ao estudarem a QVT em servidores da Pró-reitoria 

de Pessoal da UFRJ, indicaram um maior escore de QVT entre os profissionais que têm 
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como escolaridade especialização/mestrado ou estão no nível superior. No referido estudo 

as pessoas com até segundo grau incompleto apresentaram um menor grau de necessidade 

de crescimento individual. Estes estudos corroboram para a discussão quanto ao nível de 

satisfação da QVT encontrado no presente estudo.  

 

5.1.5 Tempo de Serviço 

 

Na análise da variável tempo de serviço, observou-se que a distribuição dos 

dados se apresentou assimétrica e com grande variabilidade. Sendo assim, considerou-se 

melhor observar o valor que ocorresse mais frequentemente, optando-se pela moda. 

Assim, a moda obtida foi de 96 meses, ou 8 anos. A amostra foi composta por sujeitos 

com tempo de serviço entre 6 meses a 372 meses (trinta e um anos). 

 
Gráfico 4 - Tempo de serviço 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisa. 

 

A instituição objeto de estudo possui mais de 30 anos de existência, existindo 

servidores com distintos tempos de serviço, desde menos de 01 (um) ano de serviço até 

mais de 30 (trinta) anos, convivendo servidores em estágio probatório, servidores estáveis 

e alguns próximos da aposentadoria por tempo de serviço. 
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Pode-se inferir que a heterogeneidade quanto ao tempo de serviço, aliada à 

distribuição de idade dos respondentes, irá demandar que a instituição pesquisada 

considere estes fatos quando da realização de ações com o intuito de melhorar a QVT no 

ambiente laboral, realizando ações distintas de acordo com o segmento que se pretende 

atingir.  

No estudo já mencionado de Mourão, Kilimnik e Fernandes (2005) foram 

encontrados escores de QVT maiores para os servidores que estão com até 15 anos de 

Universidade e menores para os que estão com menos de 5 anos na instituição. Como já 

foi colocado, na presente pesquisa não foram previstas análises comparativas, entretanto, 

recomenda-se estudos com esta finalidade. 

 

5.1.6 Nível de Classificação do Cargo Ocupado 

 

 Quanto ao nível de classificação do cargo ocupado, a amostra contou com 02 

respondentes do nível A, 02 do nível B, 122 do nível D (69,32 %) e 33 do nível E. 

Percebe-se o grande quantitativo de servidores ocupantes do nível D. Para estes cargos é 

normalmente exigido o Ensino Médio como requisito de entrada. Enquanto que para os 

cargos de nível C e nível E, Ensino Fundamental e Ensino Superior, respectivamente. 

No Gráfico 5, observa-se a distribuição quanto ao nível de classificação do cargo 

ocupado. 
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Gráfico 5 - Nível de Classificação do Cargo ocupado 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisa. 

 

Chama a atenção na amostra do presente estudo, a constatação de que o servidor 

técnico-administrativo da Instituição possui uma escolaridade acima da exigida para o 

seu cargo. Destaca-se que na carreira deste servidor há promoção por mérito e por 

capacitação, além do incentivo à qualificação o que poderia explicar o nível de 

escolaridade dos respondentes. Na tabela 4 a seguir é possível verificar que 92% dos 

respondentes possui um nível de escolaridade maior do que a exigência do cargo. 
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Tabela 4 – Escolaridade pelo Nível de Classificação do Cargo Ocupado 

 

Escolaridade dos Servidores 

Nível de Classificação do Cargo 

Ocupado 

Total 

A B C D E 

 

Ensino Médio incompleto 0,6% 
- 

0,6% - - 1,1% 

Ensino Médio completo - - - 0,6% - 0,6% 

Ensino Superior incompleto - - - 2,8% - 2,8% 

Ensino Superior completo - - 1,1% 12,5% 0,6% 14,2% 

Pós-graduação lato sensu incompleto - - - 1,1% - 1,1% 

Pós-graduação lato sensu completo 0,6% 0,6% 6,2% 33,0% 9,1% 49,4% 

Mestrado incompleto - - 1,1% 5,7% 2,8% 9,7% 

Mestrado completo - 0,6% 0,6% 10,2% 4,5% 15,9% 

Doutorado incompleto - - - 3,4% 1,1% 4,5% 

Doutorado completo - - - - 0,6% 0,6% 

Total 1,1% 1,1% 9,7% 69,3% 18,8% 100,0% 

Fonte: Banco de Dados da Pesquisa 

 

Estes achados concordam com o estudo de Campos (2016), que ao confrontar os 

níveis de classificação da amostra pesquisada com a escolaridade dos TAE’s, 

encontraram 55% no nível intermediário e possivelmente com escolaridade superior ao 

exigido para o cargo que ocupam. 

 

5.1.7 Recebimento de Incentivo à Qualificação 

 

O Incentivo à Qualificação é um benefício concedido ao servidor que possua 

educação formal superior ao exigido para o cargo de que é titular. Tal incentivo é um 

percentual calculado sobre o padrão de vencimento recebido pelo servidor e depende do 

nível de educação formal e se tem relação direta ou indireta com o ambiente 

organizacional (BRASIL, 2005). 

Dos 176 respondentes, 163 afirmaram receber Incentivo à Qualificação 

(92,61%) e 13 afirmaram não receber (7,39%). 

Este dado concorda com os obtidos por Campos (2016), que encontrou em sua 

pesquisa 86,2% graduados e pós-graduados, geralmente com formação acima da exigida 

para o cargo. O que chama a atenção no presente estudo é o fato da amostra ser 

majoritariamente composta por servidores com incentivo à qualificação. Será que o 

convite para participar do estudo, interessou mais aos que reconhecem o ganho monetário 

propiciado pelo incentivo à Qualificação como uma melhoria da QVT e da QV em geral? 
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Foge ao escopo deste estudo responder a esta questão, por outro lado, permite 

sugerir que é uma estratégia pública de desenvolvimento do servidor que será boa para 

ambos e deverá ser incentivada pelos gestores. Este assunto será retomado no próximo 

tópico. 

 

5.1.8 Participação em Programa de Qualidade de Vida no Trabalho 

 

Quanto à participação em Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT), 

169 indivíduos afirmaram não participar de PQVT (96,02%), enquanto apenas 7 (3,98%) 

afirmaram o contrário. 

Este dado corrobora o fato de que na instituição na qual foi realizada a pesquisa 

não há um PQVT implantado. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da instituição 

pesquisada criou recentemente um Núcleo de Promoção da Saúde e Qualidade de Vida4, 

em que oferece aos servidores caminhadas ecológicas, feiras agroecológicas e economia 

solidária, como o Programa para Alimentação adequada e saudável e o Programa 

Trabalhar Bem-Estar.  

Portanto, os poucos participantes que relataram participar de PQVT, devem ter 

se referido a uma participação isolada em um destes eventos. No entanto, de forma 

pontual, este achado confirma a relevância desse estudo ao demonstrar que o 

planejamento de PQVT deve contar com o conhecimento prévio da QVT dos seus 

servidores para que possa haver uma adesão significativa. Além disso, não participar de 

PQVT em uma primeira avaliação da QVT, minimiza a interferências de possíveis vieses 

decorrentes da participação dos respondentes nos mesmos. 

Na opinião de Fernandes e Gutierrez (1988), os PQVT implantados nas empresas 

são feitos sem o levantamento da percepção dos empregados sobre fatores intervenientes 

na sua satisfação no trabalho. Concorda-se com Figueira (2014) de que saber o que os 

servidores pensam sobre QVT é a mais importante estratégia no trato da questão da QVT, 

devendo servir de “espinha dorsal” para as práticas de QVT nas organizações. 

 

 

 

                                                 
4 https://www.ufsj.edu.br/seaps/saude_e_qualidade_de_vida.php.Acesso em 16/08/2018. 

https://www.ufsj.edu.br/seaps/saude_e_qualidade_de_vida.php
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5.1.9 Perfil sócio demográfico e profissional 

 

Na Tabela 5 apresenta-se o perfil sócio demográfico e profissional dos servidores 

estudados, destacando a prevalência das variáveis com a respectiva porcentagem de 

ocorrência, quando se aplica. 

 

Tabela 5 - Demonstrativo geral do perfil  

Característica Prevalência % 

Sexo Feminino 61,36 

Idade Média 39,69 anos Não se aplica 

Estado Civil Casado 62,50 

Escolaridade Superior completo 93,85 

Classificação Cargo Nível D 69,32 

Tempo de serviço Médio 08 anos Não se aplica 

Incentivo Qualificação Recebe 92,61 

Participação PQVT Não 96,02 

Fonte: Banco de Dados da pesquisa 

 

Quanto ao perfil da amostra do estudo, houve prevalência de: sexo feminino, 

idade média de 39,69 anos, casados, pelo menos escolaridade superior completa, nível D 

de classificação do cargo, 08 anos de tempo de serviço (moda), recebimento de incentivo 

à Qualificação e não participar de PQVT.  

 

5.2 Análise da Qualidade de Vida no Trabalho  

 

O objetivo geral desta pesquisa foi conhecer e analisar a percepção quanto à 

QVT dos TAE’s de uma universidade federal por meio do TQWL-42 (PEDROSO, 2010). 

Os dados obtidos permitiram levantar a percepção dos TAE quanto à QVT de forma geral 

e possibilitaram análises quanto aos seus aspectos e esferas, verificando aqueles com 

maior e menor nível de satisfação.  

Como foi apresentado no Quadro 5 o instrumento utilizado avalia a QVT em 

cinco esferas, englobando quatro aspectos cada uma, a saber: Esfera Biológica e 

Fisiológica (aspectos relacionados a disposição física e mental, capacidade de trabalho, 

serviços de saúde e assistência social); Esfera Psicológica e comportamental (aspectos 
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relacionados a autoestima, significância da tarefa, feedback e desenvolvimento pessoal e 

profissional); Esfera Sociológica e Relacional (aspectos relacionados a liberdade de 

expressão, relações interpessoais, autonomia e tempo de lazer); Esfera Econômica e 

Política (aspectos relacionados a recursos financeiros, benefícios extras, jornada de 

trabalho e segurança no emprego) e Esfera Ambiental e Organizacional (aspectos 

relacionados a condições de trabalho, oportunidade de crescimento, variedade da tarefa e 

identidade da tarefa). 

A seguir serão apresentados e discutidos os resultados obtidos com a aplicação 

do instrumento TQWL-42, relacionados aos 20 aspectos do instrumento, juntamente com 

a autoavaliação da QVT atribuída pelos servidores. Foi utilizada estatística descritiva e 

calculados os valores de média, desvio padrão, valor máximo, valor mínimo, coeficiente 

de variação e amplitude, sendo possível quantificar e dimensionar quais os aspectos 

apresentaram a maior média. 

Como pode ser observado na Tabela 6 a seguir, as maiores médias dos 

respondentes quanto aos aspectos da QVT e suas respectivas esferas levantadas no estudo 

em ordem de grandeza foram: Segurança de emprego (4,22) da Esfera Econômica e 

Política, Capacidade de trabalho (4,03) da Esfera Biológica e Fisiológica, Significância 

da tarefa da Esfera Psicológica e Comportamental (3,93), Relações interpessoais (3,89) 

da Esfera Sociológica e Relacional, Autoestima (3,70) e Feedback (3,66) da Esfera 

Psicológica e Comportamental, Identidade da Tarefa (3,66) da Esfera Ambiental e 

Organizacional.  

As menores médias foram Serviços de saúde e de assistência social (2,57) da 

Esfera Biológica e Fisiológica, Benefícios extras (2,89) e Jornada de trabalho (2,94) da 

Esfera Econômica e Política. Os dados observados sugerem que a Esfera Psicológica e 

Comportamental englobou maior número de aspectos com as maiores médias, enquanto 

a Esfera Econômica os menores. 
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Tabela 6 - Resultado da avaliação QVT por Aspecto 

ASPECTO MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE 

DE 

VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Disposição física e 

mental 3,10 0,73 23,71 1,00 5,00 4,00 

Capacidade de 

trabalho 4,03 0,74 18,39 1,00 5,00 4,00 

Serviços de saúde e 

assistência social 2,57 0,96 37,31 1,00 5,00 4,00 

Tempo de repouso 3,18 0,76 23,84 1,00 4,50 3,50 

Autoestima 3,70 0,69 18,61 1,00 5,00 4,00 

Significância da 

tarefa 3,93 0,83 21,14 1,00 5,00 4,00 

Feedback 3,66 0,68 18,65 1,50 5,00 3,50 

Desenvolvimento 

pessoal e 

profissional 3,05 1,01 33,22 1,00 5,00 4,00 

Liberdade de 

expressão 3,06 0,98 32,19 1,00 5,00 4,00 

Relações 

interpessoais 3,89 0,70 18,09 1,50 5,00 3,50 

Autonomia 3,28 0,84 25,63 1,00 5,00 4,00 

Tempo de lazer 3,22 0,92 28,48 1,00 5,00 4,00 

Recursos 

financeiros 3,10 0,84 27,22 1,00 5,00 4,00 

Benefícios extras 2,89 0,81 27,98 1,00 5,00 4,00 

Jornada de trabalho 2,94 0,81 27,64 1,00 5,00 4,00 

Segurança de 

emprego 4,22 0,53 12,65 2,50 5,00 2,50 

Condições de 

trabalho 3,16 0,94 29,71 1,00 5,00 4,00 

Oportunidade de 

crescimento 3,12 0,81 25,92 1,00 5,00 4,00 

Variedade da tarefa 3,05 0,80 26,23 1,00 5,00 4,00 

Identidade da tarefa 3,66 0,71 19,26 1,00 5,00 4,00 

Autoavaliação da 

QV 3,32 0,86 25,81 1,00 5,00 4,00 

Fonte: Banco de dados da pesquisa. 

 

Quanto ao Coeficiente de Variação (CV), conforme visto na Tabela 6, 

considerando-se a classificação de Medri (2011), os dados se distribuíram com média 

dispersão (15% < CV < 30%) quanto à maioria dos aspectos analisados. O único aspecto 

que se distribuiu de forma mais homogênea (CV ≤ 15%) em torno da média foi Segurança 

de emprego (CV=12,65). Entretanto, observou-se alta dispersão dos dados (CV ≥ 30%) 

quanto aos aspectos Serviços de saúde e Assistência social (CV de 37,31), 

Desenvolvimento pessoal e profissional (CV de 32,22) e Liberdade de Expressão (CV de 

32,19) indicando que os dados em relação a estes aspectos são heterogêneos. 
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A Tabela 7 apresenta os resultados do TQWL-42 relacionados às 05 esferas da 

QVT avaliadas, bem como o resultado geral. Observa-se que Psicológica e 

Comportamental foi a esfera que apresentou a maior média (3,58), seguida pela 

Sociológica Relacional (3,36), Econômica e Política (3,29) e Ambiental e Organizacional 

(3,25). A esfera Biológica e Fisiológica apresentou a menor média (3,22). 

 
Tabela 7 - Resultado da avaliação da QVT por Esfera 

ESFERA MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

COEFICIENTE 

DE 

VARIAÇÃO 

VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 
AMPLITUDE 

Biológica e 

Fisiológica 3,22 0,58 17,95 1,38 4,25 2,88 

Psicológica e 

Comportamental 3,58 0,59 16,51 1,50 5,00 3,50 

Sociológica e 

Relacional 3,36 0,61 18,18 1,38 4,88 3,50 

Econômica e 

Político 3,29 0,53 16,23 1,75 4,75 3,00 

Ambiental e 

Organizacional 3,25 0,66 20,20 1,38 4,63 3,25 

GERAL 3,34 0,49 14,78 1,67 4,43 2,76 

Fonte: Banco de dados da pesquisa. 

 

Com relação aos Coeficientes de Variação observados na Tabela 7, quanto as 

esferas da QVT avaliadas, os dados apresentaram média dispersão (CV de 16,23 a 20,20). 

Quanto ao Escore Total, no entanto, os dados foram homogêneos, com baixa dispersão 

(CV=14,78). 

Para obter o nível de satisfação da amostra quanto à QVT as médias dos escores 

dos aspectos e das esferas foram convertidas para uma escala centesimal de 0 a 100. Após 

a conversão, a classificação da QVT foi interpretada segundo a escala de classificação da 

qualidade de vida no trabalho proposta por Timossi et al. (2009), apresentada na Figura 

1. 

Esta classificação da QVT possui uma amplitude desde totalmente insatisfatório 

até totalmente satisfatório, permeados pela classificação em muito insatisfatório, 

insatisfatório, neutro, satisfatório e muito satisfatório, como também possibilitando 

detectar tendência para os níveis de classificação mais próximos. 

A seguir serão apresentados e discutidos os resultados obtidos após a conversão 

das médias dos aspectos e esferas do instrumento em uma escala centesimal de 0 a 100. 
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No Gráfico 6, quanto ao nível de classificação da QVT, observa-se que 

Segurança de Emprego (80,47), Capacidade de trabalho (75,85), Significância da tarefa 

(73,15) e Relações interpessoais (72,23) apresentaram o maior valor, sugerindo maior 

satisfação dos respondentes em relação a estes aspectos.  

Já os aspectos Serviços de saúde e assistência social (39,20), Benefícios extras 

(47,37) e Jornada de Trabalho (48,51) tiveram os menores valores, indicando insatisfação 

quanto a estes aspectos. Os outros aspectos observados indicaram satisfação, com 

tendência ora para neutralidade ora para manutenção da satisfação. 

 

Gráfico 6 - Resultado por Aspecto (escala de 0 a 100) 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisa. 

 

A classificação da QVT segundo os aspectos observados acima, confirmam os 

achados apresentados na Tabela 6 de que o construto Segurança de emprego foi um dos 

principais elementos para elevação do nível de satisfação com a QVT, seguido de perto 

pela capacidade de trabalho e significância da tarefa. 

Os resultados obtidos são concordantes com o estudo de Pinto, Pedroso e Pilatti 

(2014) quanto a muita satisfação encontrada em relação a Segurança de trabalho (76,75), 

Capacidade de trabalho (79,25), Significância da tarefa (75,00) e Relações interpessoais 

(76,00). Também foram concordantes quanto à insatisfação retornada no estudo referido, 

referente a Benefícios Extras (43,11), Recursos Financeiros (45,50) e Serviços de Saúde 
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e Assistência Social (43,88). Destaca-se que no presente estudo este último aspecto teve 

a menor média (39,20).  

O estudo de Lima (2014) com 301 servidores TAE’s da Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA) utilizando o TQWL-42, encontrou níveis baixos de satisfação quanto 

a Serviços de Saúde e Assistência Social (36,41), Recursos Financeiros (44,39), 

Benefícios Extras (45,49) e Tempo de Lazer (48,13). Com exceção de Recursos 

Financeiros e Tempo de Lazer, os resultados concordaram com os obtidos no presente 

estudo. No mencionado estudo os demais aspectos tiveram níveis considerados 

satisfatórios.  

O estudo de Mansano (2015) com 254 TAE’s das Pró-reitorias da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) encontrou baixa satisfação quanto a recursos 

financeiros (47,00) e benefícios extras (50,20) e muita satisfação com relação a Segurança 

de emprego (81,05), Relações interpessoais (78,00) e Capacidade de Trabalho (77,71). 

Todos os aspectos citados corroboram com o resultado obtido na presente pesquisa. 

Os próximos estudos trazidos para esta discussão guardam algumas 

concordâncias nos resultados com a presente pesquisa. Entretanto, apesar de utilizarem 

instrumentos e metodologias diversas, foram influenciados pelo mesmo recorte teórico 

que deu origem ao Modelo utilizado no presente estudo. Como representam alguns dos 

poucos estudos encontrados com TAE’s, considerou-se relevante apresenta-los. 

Santos, Mattos e Pinto (2011) analisaram o nível de satisfação com a QVT dos 

servidores técnico-administrativos que atuavam no setor acadêmico no Campus Porto da 

Universidade Federal de Pelotas/RS, adotando o modelo de Walton. Concluíram que a 

QVT se apresentava entre boa e regular, salientando que aspectos fundamentais para que 

esses trabalhadores tenham uma boa QVT são a existência de bons relacionamentos e a 

melhoria das condições de trabalho. Houve discordância com o presente estudo em 

relação a satisfação com a jornada de trabalho e as atividades de capacitação. Por outro 

lado, houve concordância quanto à capacidade para o trabalho, a segurança de emprego e 

a significância da tarefa. 

As categorias com satisfação encontradas pelo estudo de Moreira (2012), 

baseado em Walton, com servidores de Instituições de Ensino Superior que corroboraram 

com a presente pesquisa foram: Condições de trabalho, Uso e desenvolvimento de 

capacidade, Constitucionalismo, Trabalho e espaço total de vida, Relevância da vida no 

trabalho e Integração Social na empresa. As categorias insatisfatórias foram: 
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Compensação justa e adequada e Oportunidade de Crescimento, que também 

concordaram com as obtidas no presente estudo.  

Freitas, Souza e Quintella (2013) realizaram estudo quanto à QVT de técnicos 

administrativos em uma Instituição de Ensino Superior (IES) pública estadual utilizando 

o modelo de Freitas e Souza (2009). Os aspectos mais críticos estavam relacionados ao 

salário recebido, às oportunidades de carreira e às condições do ambiente de trabalho. 

Guardadas as diferenças metodológicas e o instrumento utilizado ainda não ter sido 

validado na época, houve concordância com os achados do presente estudo. 

Pereira, Santos Júnior e Goes (2014), construíram um questionário baseado no 

modelo de Walton e aplicaram em servidores técnico-administrativos do Centro 

Acadêmico do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco, encontrando seis fatores 

críticos que interferem diretamente na QVT dos servidores: auxílio alimentação, plano de 

cargos, salários e carreira, salário justo com o mercado e função, oportunidade de 

desenvolvimento pessoal e a manutenção de equipamentos de trabalho. Houve 

concordância do presente estudo quanto a estes fatores críticos, com exceção do último 

que não foi abordado pelo instrumento utilizado na presente pesquisa. 

Entringer e Freitas (2015) também investigaram a QVT de servidores técnico- 

administrativos, esses lotados no Centro de Ciências e Tecnologia de uma Instituição de 

Ensino pública, utilizando o modelo desenvolvido por Freitas e Souza (2009) adicionado 

de alguns itens. Constataram evidências do comprometimento em QVT desses servidores 

nas dimensões: Segurança e saúde nas condições de trabalho; Constitucionalismo; 

Compensação justa e adequada e Oportunidade de carreira e garantia profissional, que 

com exceção do último corroboraram com a presente pesquisa. 

 A seguir, serão apresentados os resultados da conversão das esferas e do escore 

global para uma escala centesimal. Observa-se no Gráfico 7 que a esfera que apresentou 

maior impacto na avaliação da QVT foi a Psicológica e Comportamental, seguida da 

Sociológica e Relacional. De forma geral, os respondentes mostraram-se satisfeitos com 

os aspectos pertencentes a estas duas esferas, particularmente quanto à significância da 

tarefa e as relações interpessoais, conforme anteriormente apresentado no Gráfico 6. 

 Quanto ao escore Total de 58,49, resultado da média aritmética simples entre 

todos as esferas da QVT, indicou satisfação dos TAE’s com sua QVT, com tendência 

para a manutenção da satisfação. Observa-se que as esferas, Biológica e Fisiológica, 

Ambiental e Organizacional e Econômica e Política apresentaram médias menores do que 

o Escore Total. Este dado sugere que estas esferas demandarão maior atenção do Setor de 
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Gestão de Pessoas no que se refere a maior compreensão para a proposição de medidas 

preventivas de mal-estar no ambiente de trabalho. 

Já a auto avaliação da QVT, conforme Gráfico 6, apresentou escore de 58,03, 

indicando satisfação com tendência para manutenção. Destaca-se que a auto avaliação da 

QVT obteve um escore bem próximo do escore Total gerado por meio do TQWL-42 

(58,03/58,49). Este fato demonstra que os respondentes conseguiram perceber sua QVT 

bem próxima à realidade encontrada. 

 
Gráfico 7 - Resultado por Esfera (escala de 0 a 100) 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisa. 

 

Quanto a este achado relacionado ao Escore Global da QVT, estudo de Pinto,  

Pedroso e Pilatti (2014) para mensurar a QV concomitantemente com a QVT de 

funcionários do setor administrativo de uma instituição de ensino superior pública do 

Paraná utilizando os instrumentos WHOQOL-bref para avaliação da qualidade de vida e 

TQWL-42 para mensurar a QVT encontrou um escore global de QVT de 61,15. Estudo 

de Mansano (2015) que estudou a QVT de servidores públicos técnico-administrativos 

das pró-reitorias de uma IES, aplicando também os dois questionários do estudo anterior, 

em relação à QVT, a média geral obtida foi de 62,97. Lima (2014)  estudou a percepção 

dos técnico-administrativos da Universidade Federal do Maranhão acerca da QVT 

utilizando o TQWL-42 e encontrou uma média geral de 60,25.  

 Conforme se observa na Tabela 8, estes valores são semelhantes aos obtidos na 

presente pesquisa, havendo concordância nos estudos de haver entre os TAE’s uma 

55,52

64,61

58,98

57,19

56,23

58,49

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Biológico e Fisiológico

Psicológico e
Comportamental

Sociológico e
Relacional

Econômico e Político

Ambiental e
Organizacional

GERAL



             

92 

 

satisfação geral com a QVT tendendo para a manutenção. Quanto às Esferas da QVT 

observadas, este estudo corrobora com os três estudos que também encontraram a maior 

média na Esfera Psicológica e Comportamental. Em todos os estudos sugere-se satisfação 

quanto a esta esfera, entretanto, a maior média obtida foi no estudo de Pinto, Pedroso e 

Pilatti (2014) e a menor na presente pesquisa.  

Esta constatação se manteve entre todas as esferas, com exceção da Esfera 

Econômica e Política, em que o presente estudo apresentou uma média ligeiramente maior 

do que o estudo de Pinto, Pedroso e Pilatti (2014). A menor média nesta esfera ocorreu 

no estudo de Lima (2014) e a maior no estudo de Mansano (2015). Entretanto, todas as 

médias retornadas pelos estudos comparados estão na zona de classificação satisfatória. 

Estes resultados semelhantes sugerem haver pontos comuns nos TAE’s quanto à 

percepção de satisfação e insatisfação de sua QVT, que o instrumento TQWL-42 

conseguiu levantar com propriedade. 

 

Tabela 8 – Comparação de estudos com o TQWL-42 em TAE’s  

ESFERAS Pesquisa atual 

(2018) 

Pinto, Pedroso 

e Pilatti (2014) 

Lima 

(2014) 

Mansano 

(2015) 

Biológica/Fisiológica 55,52 59,27 59,52 64,06 

Psicológica/Comportamental 64,61 69,63 68,45 68,46 

Sociológica/Relacional 58,98 59,81 59,78 62,72 

Econômica/Política 57,19 56,96 53,89 58,15 

Ambiental/Organizacional 56,23 57,81 58,37 60,59 

Geral 58,49 61,15 60,25 62,97 

Fonte: Banco de dados da pesquisa e referências bibliográficas 

 

Concorda-se com diversos autores (FERNANDES; GUTIERREZ, 1988; 

PILATTI; BEJARANO, 2005; TIMOSSI et al., 2009; PEDROSO, 2010; SAMPAIO, 

2012;) de que a percepção dos servidores quanto à QVT é um construto subjetivo, 

entretanto, não diminui sua validade para a compreensão dos aspectos em que 

intervenções pontuais conduziriam a melhor QVT. Pedroso (2010, p. 117) afirmou quanto 

ao seu instrumento TQWL-42: “se tratando de um instrumento de base quantitativa, a sua 

estrutura é pensada de forma que permita uma análise, também, qualitativa, ainda que 

este não seja um objetivo presente na proposta”.  Sendo assim, no próximo tópico serão 

tecidas algumas considerações qualitativas face aos resultados obtidos. 
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5.3 Contribuições da pesquisa para a implantação de Programas de QVT 

 

De acordo com Madi e Rocha (2008): 

 
A qualidade de vida no trabalho tem sido apresentada como uma 

postura para construção de novas bases sociais e individuais. Significa 

dar atenção a questões além da rotina institucional, buscando qualificar 

a vida dos indivíduos nas suas relações de trabalho e atitudes 

institucionais (MADI; ROCHA, 2008, p. 63). 
 

Leite, Ferreira e Mendes (2009) apontaram a QVT como um instrumento de 

gestão de pessoas, abrangendo todas as esferas da vida. A análise dos aspectos e esferas 

que determinam a satisfação com a QVT dos servidores TAE’s da presente pesquisa 

permitiu conhecer as dimensões que merecem uma atenção maior da instituição 

pesquisada com vistas a implantação de Programas de QVT. É nesta perspectiva que neste 

tópico apresenta-se e discute-se os escores de cada esfera da QVT analisadas no presente 

estudo, com vista a sugerir ações ao Setor de Gestão de Pessoas, em prol do aumento da 

satisfação do servidor com sua QVT.  

 

5.3.1 Esfera Biológica e Fisiológica 

 

Nesta esfera são examinadas as dimensões mais próximas da definição de 

qualidade de vida da OMS de perfeito bem-estar físico, mental e social (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2014). Lucca e Campos (2010) afirmaram que acúmulos 

de níveis de insatisfação ou enfermidades físicas ou mentais podem resultar na 

diminuição do desempenho do trabalhador interferindo na satisfação quanto à QVT. 

Quanto aos escores da esfera Biológica e Fisiológica, na Tabela 9 observa-se que 

o aspecto com maior escore foi a Capacidade de Trabalho (75,85). E o menor foi Serviços 

de Saúde e assistência social (39,20).  
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Tabela 9 - Escores da esfera Biológica e Fisiológica 

Esfera Aspectos Média 

 

 

Biológica e Fisiológica 

Disposição física e mental 52,49 

Capacidade de trabalho 75,85 

Serviços de saúde e assistência social 39,20 

Tempo de repouso 54,55 

Total da Esfera 55,52 

Fonte: Banco de dados da pesquisa. 

 

Considerando-se o perfil sóciodemográfico e profissional dos respondentes, o 

segmento amostrado apresentou prevalência de servidores com idade média de 39,69 anos 

e com pelo menos o ensino superior completo, podendo explicar a satisfação elevada do 

servidor com sua capacidade de trabalho. A capacidade de trabalho pode ser entendida 

como o potencial e preparo para realizar com eficácia as tarefas do cargo, ou seja, 

atingindo os objetivos que são propostos (PEDROSO, 2010). 

Quanto à insatisfação encontrada relativa a Serviços de saúde e assistência 

social, esta é uma questão relacionada às políticas públicas de saúde do servidor como 

um elemento de gestão de pessoas. De forma abrangente são aquelas disponibilizadas 

pela instituição para seus servidores e dizem respeito à atendimento médico, 

odontológico, psicológico, dentre outros (PEDROSO, 2010). 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 prevê no Capítulo 

referente aos Direitos Sociais, art. 7º, inciso XXII, a responsabilidade do Estado em 

promover, por meio de Normas de Saúde, Higiene e Segurança, a saúde dos servidores 

com a redução dos riscos inerentes ao trabalho (BRASIL, 1988). Mesmo sendo o Sistema 

Único de Saúde como a primeira opção de assistência à saúde para os servidores públicos 

federais, o Governo Federal fez a opção por conceder benefício financeiro para o custeio 

parcial de planos de saúde com operadoras de autogestão, por meio de convênios, ou com 

a iniciativa privada, por meio de contratos (BRASIL, 1990). 

Conforme Sarmento e Prazeres (2010) houve a escolha de alguns órgãos federais 

optarem por receber o benefício para o custeio de serviços oferecidos diretamente pelo 

órgão, enquanto outros optaram por promover o auxílio indenizatório, com ressarcimento 

aos servidores que possuem planos de saúde contratados individualmente, como é o caso 

da instituição pesquisada. 
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Esta é uma questão polêmica, havendo uma corrente contrária dizendo haver 

uma contradição entre o Estado prestador de serviços, que constrói políticas públicas para 

toda a população, e o Estado empregador que opta por financiar planos de saúde privados 

(SARMENTO; PRAZERES, 2010). 

Carneiro (2006) descreveu ações para minorar este problema, o processo de 

construção coletiva, no governo federal, da política de saúde e segurança, descrevendo a 

implantação do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor– SIASS. Tal 

política está sustentada por conceitos, princípios e diretrizes, por um sistema de 

informação, uma base legal, uma política de formação, uma rede de serviços de saúde e 

recursos orçamentários específicos. Trata-se de uma política transversal de gestão de 

pessoas, entre os diferentes órgãos da administração pública federal, com diretrizes 

centrais, mas com implantação desconcentrada nos estados e no Distrito Federal. O 

SIASS contempla eixos de promoção à saúde, perícia em saúde e assistência médico-

odontológica. 

A insatisfação encontrada referente a Serviços de saúde e assistência social 

aponta um aspecto da QVT que não está adequadamente atendido. Chama-se atenção para 

o perfil sócio demográfico profissional da amostra já destacado para reafirmar quanto a 

este aspecto, que o grupo pesquisado se encontra em um nível profissional mais alto, 

recebendo incentivo à qualificação e com uma média de 8 anos na instituição. Entretanto, 

a maioria é casada e possivelmente tem família para sustentar e arcar com eventos 

relacionados à saúde pessoal e familiar, compromete o padrão de vida, afetando a QVT. 

Ainda em relação à esfera Biológica e Fisiológica, encontrou-se satisfação em 

relação à disposição física e mental e ao tempo de repouso, mas com tendência para 

neutralidade. De acordo com Pedroso (2010) a disposição física e mental diz respeito à 

vontade do indivíduo para a realização do trabalho e o tempo de repouso está diretamente 

relacionado com o tempo que o servidor possui para descansar entre um dia de trabalho 

e outro. 

Estes dois aspectos apresentando-se com tendência para neutralidade podem 

esconder a presença de apatia ou rotina na execução das tarefas, além de cansaço 

cotidiano justificando a insatisfação no atendimento de suas necessidades relacionadas à 

saúde e assistência social. Esta constatação está de acordo com o estudo de Pinto, Pedroso 

e Pilatti (2014), no qual o aspecto Serviços de saúde e assistência social também 

apresentou uma das menores médias (43,88), levando-os a concluir que, sob a ótica dos 

participantes, a instituição não oferece subsídios que promovam melhorias da saúde. 
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Um outro aspecto que pode ser verificado diz respeito a carga horária de 

trabalho, examinando a realização de horas extras, ou serviço extraordinário 

(nomenclatura apropriada ao Funcionalismo Público). Mesmo sendo realizado em 

situações excepcionais de necessidade do serviço, determinado expressamente pela chefia 

imediata, a frequência maior pode indicar falta de pessoal em determinado setor. Caso 

ocorra com frequência elevada, poderá prejudicar o tempo de repouso dos servidores. 

 

5.3.2 Esfera Psicológica e Comportamental 

 

A esfera Psicológica e Comportamental apresentou escore médio de 64,61, o 

maior escore entre as esferas como pode ser visto na Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Escores da esfera Psicológica e Comportamental 

Esfera Aspectos Média 

 

Psicológica e 

Comportamental 

Autoestima 67,54 

Significância da tarefa 73,15 

Feedback 66,62 

Desenvolvimento pessoal e profissional 51,14 

Total da Esfera 64,61 

Fonte: Banco de dados da pesquisa. 

 

Os resultados da percepção de satisfação com a QVT dos servidores estudados 

permitiram verificar que a Esfera Psicológica e Comportamental foi a que possuiu mais 

aspectos da QVT que lhes trouxe mais satisfação. A significância da tarefa, que segundo 

Pedroso (2010) diz respeito a percepção do indivíduo da importância do seu trabalho para 

a instituição e para a sociedade, apresentou o valor mais elevado.  

Esta foi seguida de perto, quanto à magnitude do escore, pela autoestima e 

feedback. A autoestima relaciona-se com a avaliação que o indivíduo faz de si mesmo no 

ambiente laboral (PEDROSO, 2010). Walton (1980) apontou a necessidade de observar 

o nível de satisfação e a autoestima dos empregados como recursos para garantir a QVT. 

O feedback que pode ser chamado de retroalimentação, diz respeito à obtenção de 

informações pelos servidores de quão correto ou errado vem sendo realizado o trabalho 

(PEDROSO, 2010). 
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Pode-se inferir que os três aspectos acima discutidos conduzem a um perfil de 

QVT dos servidores pesquisados com um forte componente Psicológico e 

Comportamental, em que predominam os sentimentos positivos, a autoestima, a vontade 

de aprender e a capacidade de concentração, características próprias de indivíduos com 

satisfação na qualidade de vida de maneira geral. 

Destaca-se que o aspecto Desenvolvimento pessoal e profissional teve o escore 

mais baixo na esfera, mas ainda assim se manteve dentro do nível satisfatório, 

provavelmente pelo perfil elevado de qualificação da amostra. Entretanto, a satisfação 

relacionada a este aspecto se mostrou abaixo do escore do Fator Global para a esfera 

Psicológica e Comportamental. 

O desenvolvimento pessoal e profissional está relacionado com o nível de 

incentivo da instituição para os servidores aperfeiçoarem o conhecimento e possibilitar 

crescimento pessoal e/ou profissional, além da possibilidade de liberação dos servidores 

para concretizar o aperfeiçoamento desejado (PEDROSO, 2010). 

Chama a atenção que este dado discutido acima se contrapõe com o nível elevado 

de satisfação do servidor expressado quanto a sua Capacidade de Trabalho. Levanta-se a 

questão de que a capacidade de trabalho do servidor pode não estar sendo totalmente 

explorada em todas as suas possibilidades de desenvolvimento pessoal e profissional. 

Conforme visto no tópico anterior, a instituição pesquisada possui Plano Anual de 

Capacitação dos Servidores, elaborado com base em Levantamento Anual de 

Necessidades de Capacitação, entretanto, parece que não estão sendo suficientes para 

aumentar a satisfação do servidor.  

Segundo o modelo de Hackman e Oldham (1975), aspectos como alta motivação 

interna, alta satisfação no trabalho, desempenho de alta qualidade, baixo absenteísmo e 

turnover são considerados resultados positivos de pessoal e de trabalho. Entretanto, estes 

resultados só são obtidos quando três estados psicológicos críticos estão presentes em 

determinado funcionário, a saber: noção da significância do trabalho; noção da 

responsabilidade pelos resultados do trabalho; e noção dos efetivos resultados das 

atividades de trabalho. 

Portanto, os resultados obtidos sugerem que os três estados psicológicos 

sugeridos pelos autores acima parecem estar presentes nos TAE’s pesquisados. No 

entanto, serão necessários estudos de levantamento específicos para conhecer os aspectos 

destacados no modelo acima como determinantes de resultados positivos de pessoal e de 

trabalho. 
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5.3.3 Esfera Sociológica e Relacional 

 

A esfera Sociológica e Relacional apresentou escore médio de 58,98, estando 

dentro da faixa satisfatória, com tendência para manutenção do índice satisfatório 

conforme escala de classificação da QVT de Timossi et al. (2009). A Tabela 11 a seguir 

apresenta estes dados. 

 

Tabela 11 - Escores da esfera Sociológica e Relacional 

Esfera Aspectos Média 

 

 

Sociológica e Relacional 

Liberdade de expressão 51,42 

Relações interpessoais 72,23 

Autonomia 56,89 

Tempo de lazer 55,40 

Total da Esfera 58,98 

Fonte: Banco de dados da pesquisa. 

 

As relações interpessoais dizem respeito ao relacionamento pessoal do indivíduo 

para com seus colegas de trabalho, sejam superiores ou subordinados (PEDROSO, 2010). 

Este aspecto teve um alto escore, ficando bem próximo do índice muito satisfatório 

quanto à QVT, sugerindo uma satisfação dos servidores amostrados quanto a sua 

interação no ambiente de trabalho. 

A autonomia pode ser considerada como a tomada de decisões pelos servidores 

sem necessidade de consulta à chefia imediata (PEDROSO, 2010). O escore obtido foi 

satisfatório, indicando que há consonância com a especificidade da Administração 

Pública, que determina que o servidor só pode fazer aquilo expressamente autorizado pela 

lei, havendo inúmeros procedimentos e manuais para o desempenho de suas atividades. 

Por outro lado, percebe-se que os servidores têm certa autonomia para o desempenho de 

suas tarefas. 

O tempo de lazer se relaciona com o tempo disponível pelos servidores para a 

prática de atividades de lazer  (PEDROSO, 2010). O escore obtido neste aspecto ficou 

bem próximo do escore do aspecto tempo de repouso da esfera Biológica e Fisiológica, 

indicando uma coerência entre os dois aspectos, o que enfatiza a necessidade de observar 
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com cuidado estes aspectos com o intuito de elevar a satisfação do servidor com a sua 

QVT. 

A liberdade de expressão está relacionada com a possibilidade de os servidores 

expressarem suas opiniões e pensamentos de forma livre e sem punições  (PEDROSO, 

2010). O escore obtido apresentou tendência para a neutralidade, ou seja, nem satisfatório, 

nem insatisfatório. Tal escore está abaixo do nível de satisfação obtido na Esfera 

Sociológica e Relacional, sugerindo uma certa apatia quanto a este aspecto. 

Pilatti e Bejarano (2005) consideraram fundamental a participação do 

trabalhador nas decisões que afetam o desempenho de suas funções, tanto na 

reestruturação de tarefas, estruturas e sistemas para que ofereçam maior liberdade e 

satisfação no trabalho. Como já foi dito, o servidor público está sujeito, além das normas 

e princípios da constituição federal, a outras leis e estatutos que norteiam sua atuação, 

com prerrogativas e limitações. Entretanto, seu direito de expressão é um valor a ser 

preservado e estimulado, inclusive para propiciar um ambiente laboral de qualidade. 

 

5.3.4 Esfera Econômica e Política 

 

A esfera Econômica e Política apresentou escore médio de 57,19, estando dentro 

da faixa satisfatória, com tendência para manutenção do índice satisfatório, conforme 

escala de classificação da QVT de Timossi et al. (2009). A Tabela 12 a seguir apresenta 

estes dados. 

 

Tabela 12 - Escores da esfera Econômica e Política 

Esfera Aspectos Média 

Econômica e Política Recursos financeiros 52,41 

Benefícios extras 47,37 

Jornada de trabalho 48,51 

Segurança de emprego 80,47 

Total da Esfera 57,19 

Fonte: Banco de dados da pesquisa. 

 

Nesta esfera, está o aspecto que teve o maior nível de satisfação entre todos os 

aspectos do estudo que foi a Segurança de emprego. Tal fato demonstra que o sentimento 

de segurança devido a estabilidade no emprego conferida aos servidores públicos 
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federais, após três anos de efetivo exercício e se aprovados em estágio probatório, é um 

fator preponderante na QVT. A estabilidade não isenta o servidor do risco de demissão 

por desempenho insatisfatório. Entretanto, frente a instabilidade econômica e o 

desemprego atual, a garantia do emprego, pelo menos para os servidores estudados, 

propiciou satisfação. 

O aspecto recursos financeiros diz respeito à suficiência dos ganhos obtidos com 

o trabalho para a garantia de um estilo de vida satisfatório para o servidor e sua família 

(PEDROSO, 2010). O nível de satisfação retornado pelo estudo indicou uma satisfação 

com tendência para neutralidade quanto aos recursos financeiros sugerindo que os TAE’s 

estudados conhecem seu plano de carreira com sua respectiva remuneração. A tendência 

de neutralidade em relação aos recursos financeiros, pode ser causada pelo impacto da 

estabilidade no emprego, evidenciada pela elevada satisfação dos servidores estudados 

quanto à segurança no emprego.  

A jornada de trabalho está relacionada em quanto à carga horária semanal de 

trabalho está em consonância com a disposição do servidor para a realização de suas 

tarefas (PEDROSO, 2010). O baixo índice no aspecto jornada de trabalho corrobora o 

escore encontrado nos aspectos tempo de repouso e tempo de lazer, enfatizando a 

necessidade de pesquisar esta questão em profundidade para prevenir impacto negativo 

na QVT. 

Quanto aos Benefícios extras, no caso dos servidores TAE’s, a totalidade dos 

benefícios, principalmente os financeiros, estão dispostos no plano de carreira ou 

definidos em leis e demais legislações e normatizações pertinentes, tais como, na Lei 

Federal 8.112 (BRASIL, 1990). Este foi o indicador com o menor nível de satisfação 

entre todos os aspectos analisados. 

Pilatti e Bejarano (2005) afirmaram que sistemas de compensações que 

valorizem o trabalho de modo justo e de acordo ao desempenho são fundamentais para a 

QVT. Entretanto, os benefícios devidos ao servidor público são fixos e não seguem a 

lógica do mercado que favorece o trabalhador da iniciativa privada.  

Leite Júnior, Chamon e Camarini (2011) avaliaram quantitativamente a QVT 

dos servidores de um instituto de pesquisa público federal utilizando o questionário Job 

Diagnostic Survey – JDS de Hackman e Oldham (1975), traduzido, adaptado e validado 

por Moraes e Kilimnik (1989). Todas as categorias de QVT englobadas no estudo 

apresentaram resultados negativos em maior ou menor grau. Os autores destacaram que 

as variáveis de satisfação com a supervisão e de satisfação com a compensação 
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apresentaram os piores resultados. Segundo os pesquisadores, a má avaliação da categoria 

com a compensação pode ser explicada pelo fato da amostra ser composta de funcionários 

públicos, que mesmo sendo eficientes no trabalho não podem ser recompensados de 

forma justa, pois dependem de Leis que “amarram” a carreira. 

Na presente pesquisa, com exceção da segurança de emprego, todos os outros 

aspectos da esfera Econômica e Política apresentaram o escore do nível de satisfação 

menor do que o nível global de satisfação da esfera. Este achado pode estar relacionado 

a um mal-estar do servidor público, de forma geral, quanto à política relacionada ao 

salário e outras questões relacionadas. 

Nessa perspectiva, Pedroso (2010) afirmou que salário, incentivos e benefícios 

extras salariais são alguns dos fatores para uma boa QVT.  Questiona-se até que ponto a 

Segurança de Emprego propiciada para o servidor público está sendo suficiente para 

diminuir a interferência da insatisfação percebida quanto à qualidade do trabalho e 

motivação do servidor no âmbito Econômico e Político. 

Se a QVT, como afirmaram Lau e May (1998, p. 213) pode ser considerada como 

"as condições e ambientes favoráveis de um ambiente de trabalho que apoiam e 

promovem a satisfação dos funcionários, oferecendo aos empregados recompensas, 

segurança no emprego e oportunidades de crescimento" é possível afirmar que para o 

servidor, em relação a este aspecto, existem vantagens e desvantagens. 

 

5.3.5 Esfera Ambiental e Organizacional 

 

A esfera Ambiental e Organizacional apresentou escore médio de 56,23, estando 

dentro da faixa satisfatória, mas apresentando tendência para o campo neutro na escala 

de classificação da QVT de Timossi et al. (2009), ou seja, nem para o satisfatório, nem 

para o insatisfatório. A Tabela 13 a seguir apresenta estes dados. 

 



             

102 

 

Tabela 13 - Escores da esfera Ambiental e Organizacional 

Esfera Aspectos Média 

 

Ambiental e 

Organizacional 

Condições de trabalho 54,12 

Oportunidade de crescimento 53,05 

Variedade da tarefa 51,14 

Identidade da tarefa 66,62 

Total da Esfera 56,23 

Fonte: Banco de dados da pesquisa. 

 

A Esfera Ambiental e Organizacional enquadra-se na definição da QVT de 

forma operacional, envolvendo atividades que representem esforços para a QVT, 

incluindo atividades de resolução de problemas participativos, reestruturação do trabalho, 

sistemas de recompensas inovadoras e a melhora do ambiente de trabalho (NADLER; 

LAWLER, 1983). A seguir, considerando cada aspecto separadamente, serão tecidas 

considerações considerando o maior percentual obtido na esfera. 

A identidade da tarefa está relacionada com o nível de fragmentação de 

atividades, de forma que o servidor possa realizar tarefas do início ao fim e não apenas 

uma fração de uma atividade maior (PEDROSO, 2010). Este aspecto apresentou o maior 

nível de satisfação da esfera Ambiental e Organizacional, sugerindo que o servidor parece 

preparado para a realização das atividades para as quais é designado, estando satisfeito 

em realizá-las. 

As condições de trabalho estão relacionadas com aspectos ergonômicos do 

ambiente de trabalho, pode-se citar como exemplos, conforto, luminosidade, ruído, dentre 

outros (PEDROSO, 2010). Neste aspecto houve um nível de satisfação baixo, reforçando 

a necessidade de a instituição em estudo proceder a uma avaliação ergonômica. 

A oportunidade de crescimento está relacionada com a possibilidade de ascensão 

do servidor na carreira, por meio de promoções ou plano de carreira. Neste aspecto o nível 

de satisfação também foi baixo sugerindo uma apatia do servidor com relação às 

oportunidades de crescimento oferecidas no âmbito do serviço público e na própria 

instituição. 

A variedade da tarefa é o nível com o qual o indivíduo realiza diferentes tipos de 

atividades no cargo, evitando trabalhos monótonos (PEDROSO, 2010).  Este foi o aspecto 

com menor nível de satisfação na esfera ambiental e organizacional. Possivelmente, o 

servidor amostrado neste estudo tem vivenciado monotonia na execução de suas tarefas.  
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Como pode ser observado, com exceção da Identidade da tarefa, todos os outros 

aspectos da Esfera Ambiental e Organizacional apresentaram um nível de satisfação 

abaixo do escore global, sugerindo que os aspectos em questão necessitam de uma 

atenção especial, tanto da instituição quanto das políticas públicas em geral.  

Estudo de Pacheco (2011) na perspectiva da Ergonomia da Atividade com 

funcionários públicos de uma agência reguladora, encontrou a QVT em uma zona de bem-

estar moderado. Os fatores mais críticos foram Organização do Trabalho, 

Reconhecimento e Crescimento Profissional. Destarte as diferenças metodológicas 

relativas ao escopo deste estudo com a presente pesquisa, levando em consideração a 

Esfera Ambiental e Organizacional, considera-se apropriada a reflexão entre práticas 

assistencialistas e práticas preventivas quanto ao arcabouço conceitual na proposição de 

Programas de Qualidade de Vida no Trabalho. Esta discussão será retomada no próximo 

tópico. 

 

5.4 Sugestões de ações para o Setor de Gestão de Pessoas 

 

Para Ferreira (2011) , a QVT engloba duas perspectivas interdependentes, uma 

sob a ótica das organizações e outra sob a ótica dos sujeitos. 

Sob a ótica das organizações, ela é um preceito de gestão organizacional 

que se expressa por um conjunto de normas, diretrizes e práticas no 

âmbito das condições, da organização e das relações socioprofissionais 

de trabalho que visa à promoção do bem-estar individual e coletivo, o 

desenvolvimento pessoal dos trabalhadores e o exercício da cidadania 

organizacional nos ambientes de trabalho. Sob a ótica dos sujeitos, ela 

se expressa por meio das representações globais que estes constroem 

sobre o contexto de produção no qual estão inseridos, indicando o 

predomínio de vivências de bem-estar no trabalho, de reconhecimento 

institucional e coletivo, de possibilidade de crescimento profissional e 

de respeito às características individuais (FERREIRA, 2011, p. 219).  

 

A Universidade Pública estudada não possui ainda um PQVT. Entretanto, possui 

uma Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PROGP) que se apresenta 

como “responsável pelos assuntos de gestão e desenvolvimento de pessoas, com a 

finalidade de garantir a competência, a saúde e a integralidade pessoal e funcional dos 

servidores, bem como um clima organizacional adequado que conduza ao crescimento 

pessoal e institucional”.5 

                                                 
5 https://www.ufsj.edu.br/progp/institucional.php. Acesso em 01/09/2018 

https://www.ufsj.edu.br/progp/institucional.php
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 Dentro da PROGP, a Divisão de Desenvolvimento de Pessoas (DIDEP), possui 

setores de Apoio ao Servidor e de Acompanhamento e Desenvolvimento de Pessoas. Para 

atender ao servidor foi criado o Núcleo de Promoção da Saúde e Qualidade de Vida 

(NUPS), formado por profissionais de Nutrição, Serviço Social e Psicologia, tendo como 

foco o desenvolvimento de ações em prol do bem-estar dos servidores, em uma concepção 

de saúde biopsicossocial.  

No site da PROGP são apresentados ao servidor o Programa de Promoção da 

Alimentação Adequada e Saudável, incluindo o Projeto Dia de Feira, o Programa 

Trabalhar (bem) estar, em dois eixos, questões de saúde mental e trabalho e saúde e 

qualidade de vida e o Projeto de combate ao sedentarismo e obesidade, incluindo 

caminhadas ecológicas. Aparentemente os programas citados parecem estar voltados para 

a saúde do trabalhador de modo geral, enfocando a QV, sem abordar diretamente a QVT.  

A Gestão de Pessoas no setor público apresenta peculiaridades em relação ao 

setor privado quanto ao desenvolvimento de pessoas, devendo atender aos preceitos 

constitucionais e legais. Assim, observa-se na instituição foco da presente pesquisa que a 

PROGP atende ao Decreto 5.707 de 23 de fevereiro de 2006 que instituiu a Política e as 

Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 

1990 (BRASIL, 2006), realizando anualmente ações de capacitação por meio de Plano 

Anual de Capacitação dos Servidores6, elaborado com base em Levantamento Anual de 

Necessidades de Capacitação.  

Portanto, este é um ponto forte da instituição estudada sugerindo uma Gestão de 

Pessoas por competências e não apenas baseada no desempenho. Assim, sugere-se que, 

além do incentivo à qualificação dos servidores, já garantido em lei, seja mantida uma 

rotina permanente de capacitação para o trabalho.  

Por outro lado, quanto à gestão da QVT, a instituição em foco desenvolve 

atividades em uma perspectiva assistencialista. Entretanto, estas não foram apontadas 

como uma prática de QVT pela grande maioria dos respondentes do presente estudo. 

Segundo Fernandes (1996), foi para conciliar interesses das organizações e dos indivíduos 

que os PQVT implantados no Brasil inicialmente seguiram uma vertente assistencialista. 

O caráter assistencialista e o enfoque no indivíduo como variável de ajuste nas atividades 

                                                 
6 https://www.ufsj.edu.br/progp/plano_anual_de_capacitacao.php. Acesso em 16/08/2018 

https://www.ufsj.edu.br/progp/plano_anual_de_capacitacao.php
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propostas de QVT é uma prática comum no serviço público (FERREIRA; ALVES; 

TOSTES, 2009). 

Ferreira (2015a) afirmou que esta prática assistencialista e hegemônica busca 

promover mudanças e melhorias nos ambientes de trabalho, mas o faz sem realizar um 

diagnóstico da QVT. Assim, os sentimentos de insatisfação presentes no ambiente de 

trabalho não são conhecidos. Ou seja, o servidor precisa ser ouvido para que o foco não 

seja apenas para fortalecer seu equilíbrio físico e emocional para lidar com as 

adversidades do trabalho, mas para desvelar as causas que afetam a QVT para que possam 

ser efetivamente enfrentadas.  

Esta visão de QVT vem se opor a predominância do assistencialismo e do 

enfoque na produtividade, apoiando-se no paradigma metodológico de perguntar aos 

trabalhadores como eles avaliam a QVT nos seus contextos de trabalho. Sendo assim, um 

ponto de partida para um modelo analítico que combina macro diagnóstico organizacional 

e micro diagnóstico ergonômico (FERREIRA, 2008, 2011b, 2015a, 2015b).  

A definição de Pilatti (2012) de QVT como a percepção do indivíduo acerca dos 

aspectos favoráveis e desfavoráveis do ambiente do trabalho é determinante para 

estimular a instituição a fazer uma reflexão acerca das fragilidades quanto às dimensões 

e indicadores que determinam a QVT. Portanto, concorda-se que considerar a opinião 

quanto à própria QVT é o primeiro passo para a proposição de um PQVT preventivo 

(FERREIRA, 2011).  

As respostas dos TAE’s do presente estudo representam uma medida da 

satisfação com a QVT que pode ser utilizada como um instrumento de gestão 

organizacional em prol de mudanças nas condições e relações sócio profissionais de 

trabalho. A partir disso, é fundamental uma participação efetiva de todos, desde a 

concepção até a implantação, com uma avaliação e renovação constante de tempos em 

tempos. 

A insatisfação apontada pelos respondentes em relação a assistência à saúde, a 

própria disposição física e mental, ao repouso e lazer poderá ser minimizada com a 

proposição de ações preventivas de promoção da saúde, por meio de campanhas de 

conscientização participativa, incluindo ciclos de palestras e capacitações relacionadas ao 

tema. Por ser uma instituição de ensino federal poderiam ser envolvidos os servidores 

TAE’s e docentes da área da saúde, bem como outros cursos relacionados, na busca de 

soluções para a melhora deste aspecto.  
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Já foi mencionado que o Setor de Gestão de Pessoas da Instituição em questão 

implementou práticas relacionadas a QV que englobam alguns destes aspectos, 

entretanto, não foram discutidos com os servidores em decorrência de uma avaliação. 

Além de não abrangerem a QVT, figuram em um viés assistencialista que tende a 

desinteressar o servidor em pouco tempo, além de dificultar a adesão. 

 Não significa que não devam ser apresentados projetos assistencialistas, estes 

são bem-vindos, desde que atendam às expectativas e demandas do servidor. Assim, 

sugere-se a implementação de programas voltados para o lazer e saúde do servidor, como 

por exemplo, a ginástica laboral. Esta pode ser feita antes ou depois de iniciar as 

atividades diárias, ocupando um tempo muito pequeno do trabalhador. Além disso, se 

estas são colocadas como práticas diárias na rotina do servidor, serão incorporadas dentro 

da perspectiva preventiva. 

Desde 2017 a instituição pesquisada vem realizando atividades de lazer voltadas 

para seus servidores, tais como a Caminhada Ecológica. Poderá ser realizado um 

levantamento por meio de um questionário para conhecer os interesses e necessidades do 

servidor. Algumas práticas podem favorecer um ambiente agradável e propício ao diálogo 

necessário entre todos os atores institucionais, portanto, devem ser estimuladas. 

As condições de trabalho foram apontadas como fator de insatisfação para os 

servidores, acrescida por uma apatia quanto às oportunidades de crescimento e 

insatisfação com a variedade da tarefa. Sugere-se para enfrentamento destas fragilidades 

a realização de um estudo específico que englobe a observação da execução das tarefas 

diárias, fazendo uma Análise Ergonômica do Trabalho (AET), como a proposta por 

Ferreira (2008). 

Se a AET não puder ser realizada, pode ser, que uma simples observação in loco, 

identifique questões simples que se modificadas irão resultar em mais disposição e menos 

cansaço para o servidor de uma maneira geral. Uma outra sugestão para a instituição 

minorar esta questão em prol do incremento da QVT, refere-se à realização periódica de 

rodízio de tarefas ou cargos. 

Houve insatisfação dos servidores quanto à jornada de trabalho, que deverá ser 

melhor compreendida com estudos específicos. Entretanto, uma alternativa que poderá 

ser discutida entre servidores e chefias, particularmente quando o servidor está atribulado 

com cuidados a familiares idosos ou crianças, é a utilização da redução de carga horária 

conforme disposição legal. Entretanto, esta redução irá diminuir proporcionalmente a 

remuneração do servidor, podendo afetar a satisfação dos servidores em relação à esfera 
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Econômica e Política. Portanto, deve ser assegurado ao servidor todas as informações e 

reafirmado o direito de retornar a carga horária integral quando desejar. 

A insatisfação relatada quanto às oportunidades de crescimento irá demandar da 

Instituição a realização de estudos de viabilidade para a criação de mecanismos para a 

liberação dos servidores para participação em treinamentos e programas de capacitação e 

qualificação externos. O Setor de Gestão de Pessoas pode incentivar algumas ações, como 

por exemplo, promover ciclos de debates entre servidores e entre servidores e chefias, 

com o intuito de aumentar a participação e colaboração dos servidores na tomada de 

decisão pelas chefias. Os temas podem ser fornecidos pelos próprios servidores em 

enquetes realizadas periodicamente. 

O nível de satisfação retornado pelo estudo indicou uma satisfação tendendo para 

neutralidade quanto aos recursos financeiros indicando a necessidade de implementação 

de programas e políticas de desenvolvimento do servidor. Como já foi dito, quando 

ingressam no serviço público, os servidores têm sua remuneração e plano de carreira 

conhecidos. A Instituição deve propiciar ao servidor esclarecimentos quanto ao seu 

desenvolvimento e quanto a acréscimos e vantagens que podem ser obtidas no exercício 

da função. Ressalta-se a importância de palestras educativas quanto a estas e outras 

questões para que o servidor esteja bem informado de seus direitos e as limitações 

impostas pela Lei. 

Os gestores são fundamentais no contexto específico da QVT na Administração 

Pública brasileira, no entanto, a QVT deve ser tarefa tanto dos gestores quanto dos 

servidores (FERREIRA; ALVES; TOSTES, 2009). Portanto, sugere-se que a Divisão de 

Desenvolvimento de Pessoas (DIDEP) da instituição em foco reúna-se com os gestores 

para sensibilizá-los quanto à importância da participação dos mesmos nos eventos 

propostos para discutir a QVT. Esta é uma etapa fundamental para a implantação de um 

PQVT: considerar a Gestão de Pessoas como um instrumento estratégico da 

Administração Pública. 

Limongi-França (2004) afirmou que o diagnóstico, a implantação de melhorias 

e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais no ambiente de trabalho deve ser 

construída na cultura organizacional em prol do bem-estar das pessoas. Fernandes (1996) 

já dizia que os funcionários são mais produtivos quanto mais estiverem satisfeitos e 

envolvidos com o próprio trabalho. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Essa dissertação, no âmbito do Mestrado Profissional em Administração 

Pública, representa uma contribuição para o diagnóstico da QVT de servidores TAE’s de 

Instituições Públicas de Ensino Superior em prol da melhoria da Gestão Pública. 

Retornando ao objetivo definido para esta pesquisa, foi estudada a QVT dos 

TAE’s de uma universidade federal, por meio de uma pesquisa bibliográfica e da 

aplicação de um instrumento de medida da percepção da satisfação do servidor com a sua 

própria QVT. 

A pesquisa bibliográfica realizada atendeu a dois objetivos específicos do 

estudo. Em primeiro lugar permitiu situar e esclarecer a especificidade do sujeito da 

pesquisa no âmbito da Administração Pública. Em segundo lugar ofereceu um panorama 

da QVT buscando um Modelo que se aplicasse ao TAE. 

O Modelo de Pedroso (2010) escolhido para esta pesquisa, permitiu abordar as 

esferas componentes da QVT com seus respectivos aspectos, confirmando-se adequado 

para medir a satisfação percebida pelos técnicos-administrativos quanto à sua própria 

QVT. A análise da percepção da QVT permitiu apresentar sugestões para a melhoria da 

QVT dos servidores estudados, contribuindo com o Setor de Gestão de Pessoas da 

instituição na implantação de um PQVT. 

O desenho metodológico da pesquisa foi adequado para conduzir a investigação 

e possibilitou que todos os objetivos formulados para a pesquisa fossem atendidos. 

Pretendeu-se com este estudo um aprofundamento teórico quanto à QVT e aos TAE’s, 

além de explorar a percepção referente à QVT dos servidores que aceitaram participar do 

estudo. 

No âmbito da Administração Pública, o servidor TAE possui características 

peculiares que tornam as questões relacionadas à QVT diferenciadas, a começar pelo 

regime estatutário que o obriga a seguir os princípios e preceitos do regime jurídico 

administrativo. Como foi apresentado no tópico 2.2 desta dissertação, o ambiente 

organizacional do servidor TAE é composto por atividades afins ou complementares 

segundo as necessidades das instituições em que atua. Quanto ao plano de carreira são 

cinco níveis de classificação, sendo que o desenvolvimento se dá por progressão funcional 

por mérito ou capacitação, aliada ainda ao direito ao incentivo à qualificação quando 

possui nível de qualificação formal acima do previsto para o cargo. 
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O perfil diferenciado do TAE foi considerado na discussão dos resultados 

obtidos nesta pesquisa. Da mesma forma, os modelos e pesquisas de QVT estudados 

foram relevantes para a compreensão dos achados. Sendo assim, uma das considerações 

desta pesquisa diz respeito a importância do diagnóstico da QVT do TAE, levando em 

conta as especificidades do seu perfil para a implantação de Programas de QVT. Desse 

modo, a pesquisa forneceu subsídios para uma intervenção que consolide as fontes de 

bem-estar e remova ou atenue as causas do mal-estar no trabalho, visando à prevenção de 

agravos à saúde e à promoção da QVT. 

Retomando o conceito de QVT considerado para este estudo, infere-se que há 

uma via de mão dupla, em que a QVT oferece as boas condições necessárias para que as 

tarefas sejam realizadas com satisfação e bem-estar e vice-versa. Dessa forma, a 

satisfação e insatisfação percebida em relação às dimensões da QVT pode ser utilizada 

para o diagnóstico da QVT. 

Nesta pesquisa foram apontadas insatisfações quanto aos Serviços de Saúde e 

Assistência Social, Benefícios extras e Jornada de trabalho. Bem como, foram 

encontradas tendências a neutralidade/insatisfação nos seguintes aspectos: 

Desenvolvimento pessoal e profissional, Variedade da Tarefa, Liberdade de expressão, 

Disposição física e mental, Oportunidade de crescimento, Recursos Financeiros, 

Condições de trabalho, Tempo de repouso e Tempo de lazer. A maior parte destes 

aspectos, pela especificidade do servidor público, são desvantagens em comparação ao 

servidor da iniciativa privada, podendo contribuir para agravar a falta no atendimento de 

muitas necessidades do TAE. 

Por outro lado, o aspecto com maior satisfação foi Segurança de emprego, 

seguido por Capacidade de trabalho e Significância da tarefa, que podem ser considerados 

vantagens para o servidor público. Em virtude disso, pode-se inferir que o TAE leva para 

o trabalho sua necessidade de estabilidade, de ser capaz para o trabalho e de ter uma tarefa 

relevante. 

Recupera-se ponderação de Sirgy et al. (2001) de que, quando os trabalhadores 

satisfazem com seu trabalho as necessidades que levam para as organizações, adquirem 

um senso de QVT. Como retorno, as organizações fornecem recursos, financeiros e não 

financeiros, para que os mesmos consigam satisfazer suas necessidades. No caso do 

servidor TAE esta premissa não se aplica desta forma. 

Em vista disso, uma outra consideração da pesquisa é de que a QVT do TAE 

deve buscar o equilíbrio físico, psicológico, tecnológico e social no contexto do ambiente 
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organizacional, considerando o que os servidores pensam a respeito destes aspectos. 

Portanto, o diagnóstico levantado nesta pesquisa, da satisfação e insatisfação com 

aspectos da QVT dos TAE’s possibilitaram formular contribuições para a implantação de 

PQVT, apresentadas no tópico 4.2 desta pesquisa. 

Levando-se em consideração a avaliação da percepção de satisfação com a QVT 

dos TAE estudados por meio do TQWL-42 de Pedroso (2010), este mostrou-se adequado 

e confiável para o segmento do servidor TAE, abrangendo tudo o que os principais 

modelos de avaliação da QVT têm de melhor. Além disso, é um instrumento moderno, 

simples, de fácil compreensão, curto e rápido para ser preenchido. A vantagem adicional 

é que não tem restrição quanto à aplicação e análise. O autor do instrumento 

disponibilizou uma ferramenta desenvolvida no Microsoft Excel para realizar todos os 

cálculos dos escores e estatística descritiva (PEDROSO, 2010). 

Em virtude disso, o instrumento pode ser aplicado com o mesmo procedimento 

adotado para esta pesquisa em todos os TAE’s da instituição pesquisada para diagnosticar 

o nível de satisfação em relação as esferas com seus respectivos aspectos. Sendo repetido 

de tempos em tempos para alimentar e atualizar o PQVT implantado. 

Respeitando a discricionariedade e autonomia da instituição de ensino 

pesquisada, sugere-se que as contribuições colocadas aqui sirvam de reflexão para que as 

iniciativas isoladas para a promoção da QVT sejam incorporadas e expandidas em um 

PQVT que atinja todos os servidores. Dado o exposto, sugere-se a inclusão de medidas 

para o aprimoramento da Gestão de Pessoas que envolva os métodos de trabalho, a 

autonomia na execução das tarefas, o acesso às funções comissionadas e a maior 

participação nas decisões em relação às tarefas. 

 A consideração final do estudo, diz respeito a possibilidade de integração das 

duas abordagens de QVT: assistencialista e preventiva, devido a insatisfação dos TAE’s 

estudados com aspectos da QVT que requerem uma postura inicial assistencialista. 

Acredita-se que com o amadurecimento do PQVT a vertente preventiva possa prevalecer. 

Aponta-se delimitação do estudo quanto à generalização dos resultados da 

amostra para população mais ampla, tanto pela amostragem não-probabilística, quanto 

pela configuração de uma pesquisa de campo. Para  Mattar (2001) os estudos de campo 

podem ser generalizados apenas quando já se tem um conhecimento anterior sobre a 

homogeneidade da população pesquisada. 

Espera-se que os resultados aqui obtidos sirvam de base para outros estudos, 

utilizando ou não o mesmo instrumento, com outras metodologias e fundamentação. Uma 
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ampliação deste estudo seria necessária para estabelecer comparações e fazer correlações 

entre o perfil dos TAE’s. 

Por fim, considera-se que esta pesquisa trouxe valiosas contribuições para o 

conhecimento da QVT dos servidores TAE’s da instituição pesquisada, apresentando 

proposições de melhoria. Além disso, as ações que forem implementadas, inclusive em 

relação à criação de um PQVT, poderão servir de modelo para outras instituições de 

ensino a partir da avaliação da QVT de seus servidores. 

Para o âmbito de um Mestrado Profissional a pesquisa realizada, aprofundou 

questões pontuais da Administração Pública, tendo foco o servidor público, 

especialmente o Técnico-Administrativo em Educação. Além disso, colaborou para que 

a Instituição em estudo possa implantar um PQVT a partir das sugestões e ações que 

foram apresentadas com base na avaliação da satisfação dos respondentes com a QVT. 

Sendo assim, mesmo que a avaliação da QVT não possa ser generalizada, a 

grande contribuição do estudo foi apresentar proposições de melhorias para o TAE e seu 

ambiente de trabalho. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

BERNARDO CINTRA TEODORO, discente do curso de Mestrado Profissional em 

Administração Pública em Rede Nacional (PROFIAP) da Universidade Federal de São 

João del-Rei, o convida a participar voluntariamente da pesquisa que compõe a 

Dissertação:  Qualidade de Vida no Trabalho de Servidores Técnicos Administrativos em 

Educação: uma análise em uma Universidade Pública do Estado de Minas Gerais. 

A pesquisa tem como objetivo geral estudar a QVT dos técnico-administrativos em 

educação da UFSJ para diagnosticar e analisar a sua percepção quanto à QVT. Serão 

apontadas fragilidades e potencialidades da Instituição em estudo quanto às dimensões e 

indicadores que determinam a Qualidade de Vida no Trabalho, sugerindo ações ao Setor 

de Gestão de Pessoas que incremente a Qualidade de Vida no Trabalho no ambiente 

profissional. Além disso, como hipótese de pesquisa será verificada a existência de 

relação entre a Qualidade de Vida no Trabalho e o recebimento de Incentivo à 

Qualificação. 

A sua participação é fundamental para atingir os objetivos propostos para o estudo. 

Como instrumento de coleta de dados será utilizado o TQWL-42 (Total Quality of Work 

Life), criado e validado pelo professor Dr. Bruno Pedroso. A primeira parte do 

questionário é um levantamento sócio demográfico e funcional breve e a segunda parte 

contém questões referentes à Qualidade de Vida no Trabalho.  

Os dados serão analisados por aglomerado, no conjunto, não havendo a possibilidade de 

identificação dos participantes, estando o sigilo e o anonimato garantidos. A sua 

participação no estudo não acarretará prejuízo, desconforto ou risco. Sendo assim, não 

haverá qualquer tipo de indenização. 

O preenchimento do questionário deverá ser feito individualmente e em sequência. Ao 

final do preenchimento de todos os itens você poderá enviar. O formulário preenchido 

será incluído ao Banco de Dados da Pesquisa. A análise dos dados obtidos fará parte da 

Dissertação que será defendida publicamente e os resultados obtidos poderão ser 

publicados.  

Caso concorde em participar do estudo, voluntariamente, sem qualquer prejuízo por 

optar em não participar ou desistir durante o processo, assinale a opção referente ao seu 
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aceite ao final deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Automaticamente 

você será direcionado ao Questionário de coleta de dados. 

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa ou à responsabilidade ética deste estudo, você pode 

esclarecê-las por meio dos seguintes contatos: 

Mestrando: Bernardo Cintra Teodoro 

Contato: bernardo.cintra@gmail.com 

Orientador: Prof. Dr. Paulo Henrique de Lima Siqueira 

Contato: paulosiqueira@ufsj.edu.br 

Agradeço pela sua participação! 

 Declaro que fui informado e esclarecido pelo pesquisador Bernardo Cintra Teodoro 

sobre a pesquisa e os procedimentos nela envolvidos e concordo em participar do estudo 

respondendo ao questionário. 
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ANEXOS 

ANEXO A -  Questionário TQWL-42 – Adaptado de Pedroso (2010)  

 

Este questionário objetiva diagnosticar como você se sente a respeito da sua Qualidade 

de Vida no Trabalho. Por favor, responda todas as questões. Se você não tem certeza 

sobre que resposta dar em uma questão, escolha entre as alternativas a que lhe parece 

mais apropriada. Nós estamos perguntando o quanto você está satisfeito (a), em relação 

a vários aspectos do seu trabalho nas últimas duas semanas. Escolha entre as 

alternativas de cada questão e marque a que melhor representa a sua opinião. 

 

DADOS PESSOAIS 

1) Idade: ___ anos  

2) Sexo: 

( ) Masculino ( ) Feminino 

3) Estado civil: 

( ) Solteiro(a) 

( ) Casado(a)/União estável 

( ) Viúvo(a) 

( ) Separado(a)/Divorciado(a) 

4) Escolaridade: 

( ) Ensino Fundamental incompleto ( ) Ensino Fundamental completo 

( ) Ensino Médio incompleto ( ) Ensino Médio completo 

( ) Ensino Superior incompleto ( ) Ensino Superior completo 

( ) Pós-graduação lato sensu incompleto ( ) Pós-graduação lato sensu completo 

( ) Mestrado incompleto ( ) Mestrado completo  

( ) Doutorado incompleto  ( ) Doutorado completo 

5) Tempo de serviço (em meses) na instituição em que você trabalha: ____ meses 

6) Nível de Classificação do Cargo Ocupado: 

(   ) A  (    ) B   (   ) C   (   ) D  (   ) E 

7) Recebe Incentivo à Qualificação? * 

 (  ) Sim    (  ) Não 

* O Incentivo à Qualificação é devido com a obtenção de diploma/certificado de educação 

formal que excedem a exigência de escolaridade mínima para o cargo do qual o servidor 

é titular. 
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8) Participa atualmente de algum programa de Qualidade de Vida no Trabalho? 

(   ) Sim   (   ) Não 

QUESTIONÁRIO 

 

F1.1 - Como você avalia a sua Qualidade de Vida no Trabalho? 

Muito Ruim Ruim Nem ruim nem 

boa 

Boa Muito Boa 

1 2 3 4 5 

 

A1.1 - Com que frequência você se sente cansado (a) durante o trabalho? 

Nunca Raramente Às vezes Repetidamente Sempre 

1 2 3 4 5 

 

 

A1.2 - O quanto você está satisfeito (a) com a disposição que você possui para 

trabalhar? 

Muito 

insatisfeito 

Insatisfeito Nem satisfeito 

nem 

insatisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

A2.1 – Você se sente capaz de realizar as suas tarefas no trabalho? 

Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

 

A2.2 - O quanto você está satisfeito (a) com a sua capacidade de trabalho? 

Muito 

insatisfeito 

Insatisfeito Nem satisfeito 

nem 

insatisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

A3.1 - A instituição em que você trabalha disponibiliza atendimento médico e social aos 

seus servidores? 

Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

 

A3.2 - Quão satisfeito (a) você está com a qualidade dos serviços de saúde e de 

assistência social disponibilizados pela instituição em que você trabalha? 

Muito 

insatisfeito 

Insatisfeito Nem satisfeito 

nem 

insatisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

A4.1 - Com que frequência você se sente sonolento (a) durante o trabalho? 

Nunca Raramente Às vezes Repetidamente Sempre 

1 2 3 4 5 

 

A4.2 - Quão satisfeito (a) você está com o tempo que você possui para dormir? 
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Muito 

insatisfeito 

Insatisfeito Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

B1.1 - Com que frequência você se sente incapaz de realizar o seu trabalho? 

Nunca Raramente Às vezes Repetidamente Sempre 

1 2 3 4 5 

 

B1.2 - O quanto você está satisfeito (a) consigo mesmo (a)? 

Muito 

insatisfeito 

Insatisfeito Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

B2.1 - O quão importante você considera o trabalho que você realiza? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

B2.2 - O quanto você está satisfeito (a) com a contribuição que o seu trabalho representa 

para a instituição como um todo e para a sociedade? 

Muito 

insatisfeito 

Insatisfeito Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

B3.1 - Em que medida você consegue compreender o quão correto ou errado você 

realiza o seu trabalho? 

Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

 

B3.2 – Quão satisfeito (a) você está com as informações que te fornecem sobre o seu 

desempenho no trabalho? 

Muito 

insatisfeito 

Insatisfeito Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

B4.1 – A instituição em que você trabalha te incentiva e/ou libera para fazer cursos e 

outras atividades relacionadas com o seu trabalho? 

Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

 

B4.2 - O quanto você está satisfeito (a) com o apoio que a instituição em que você 

trabalha concede para o seu desenvolvimento pessoal e profissional? 

Muito 

insatisfeito 

Insatisfeito Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

C1.1 – Na instituição em que você trabalha, você pode expressar a sua opinião sem que 

isso te prejudique? 

Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 
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C1.2 - O quanto você está satisfeito (a) com relação à possibilidade de expressar suas 

opiniões livremente na instituição em que você trabalha? 

Muito 

insatisfeito 

Insatisfeito 

 

Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

C2.1 - Com que frequência você tem desentendimentos com os seus superiores ou 

colegas de trabalho? 

Nunca Raramente Às vezes Repetidamente Sempre 

1 2 3 4 5 

 

C2.2 - Quão satisfeito (a) você está com a sua equipe de trabalho? 

Muito 

insatisfeito 

Insatisfeito Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

C3.1 - Em que medida você pode tomar decisões no seu trabalho, sem a necessidade de 

consultar a sua chefia imediata? 

Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

 

C3.2 - O quanto você está satisfeito (a) com o nível de autonomia que te é concedido no 

seu trabalho? 

Muito 

insatisfeito 

Insatisfeito Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

Satisfeito 

 

Muito 

satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

C4.1 - Com que frequência você pratica atividades de lazer? 

Nunca Raramente Às vezes Repetidamente Sempre 

1 2 3 4 5 

 

C4.2 - O quanto você está satisfeito (a) com o tempo que você possui para praticar 

atividades de lazer? 

Muito 

insatisfeito 

Insatisfeito Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

D1.1 - O seu salário é suficiente para você satisfazer as suas necessidades? 

Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

 

D1.2 - O quanto você está satisfeito (a) com o seu salário? 

Muito 

insatisfeito 

Insatisfeito Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

D2.1 - Em que medida a instituição em que você trabalha apresenta vantagens e 

benefícios? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
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D2.2 - O quanto você está satisfeito (a) com as vantagens e benefícios oferecidos pela 

instituição em que você trabalha? 

Muito 

insatisfeito 

Muito 

insatisfeito 

Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

D3.1 - Você julga o seu trabalho cansativo e exaustivo? 

Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

 

D3.2 - O quanto você está satisfeito (a) com a sua jornada de trabalho semanal? 

Muito 

insatisfeito 

Insatisfeito Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

D4.1 - Com que frequência ocorrem demissões na instituição em que você trabalha? 

Nunca Raramente Às vezes Repetidamente Sempre 

1 2 3 4 5 

 

D4.2 - O quanto você está satisfeito (a) com relação à segurança de permanecer 

empregado na empresa em que você trabalha? 

Muito 

insatisfeito 

Insatisfeito Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

E1.1 - As condições de trabalho (temperatura, luminosidade, barulho, etc.) do seu cargo 

são adequadas? 

Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

 

E1.2 - Quão satisfeito (a) você está com as suas condições de trabalho? 

Muito 

insatisfeito 

Insatisfeito 

 

Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

E2.1 – A instituição em que você trabalha oferece plano de carreira e/ou possibilidades 

de você ser promovido no cargo? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

E2.2 - O quanto você está satisfeito (a) com o plano de carreira e/ou a possibilidade de 

promoção no cargo presentes na instituição em que você trabalha? 

Muito 

insatisfeito 

Insatisfeito Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

E3.1 - Com que frequência você julga o seu trabalho monótono?  

Nunca Raramente Às vezes Repetidamente Sempre 

1 2 3 4 5 
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E3.2 - O quanto você está satisfeito (a) com a variedade de atividades que você realiza 

no seu cargo? 

Muito 

insatisfeito 

Insatisfeito Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

E4.1 - Com que frequência você realiza no seu trabalho atividades completas, ou seja, 

do início ao fim? 

Nunca Raramente Às vezes Repetidamente Sempre 

1 2 3 4 5 

 

E4.2 - O quanto você está satisfeito (a) com o trabalho que você realiza? 

Muito 

insatisfeito 

Insatisfeito Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

F1.2 - O quanto você está satisfeito (a) com a sua Qualidade de Vida no Trabalho? 

Muito 

insatisfeito 

Insatisfeito Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

Satisfeito 

 

Muito 

satisfeito 

1 2 3 4 5 
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