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RESUMO 

 
 

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar a percepção com a Qualidade 

de Vida no Trabalho dos servidores Técnico-Administrativos efetivos da Universidade de 

Brasília, lotados da Faculdade de Ciências da Saúde, no contexto do trabalho. Foi utilizado 

um instrumento de coleta de dados com perguntas fechadas divididos em três partes sobre a 

percepção da satisfação com a qualidade de vida no trabalho, a avaliação de 

comprometimento e o levantamento dos dados demográficos dos entrevistados. Dos 45 

servidores efetivos lotados da Faculdade de Ciências da Saúde, 29 responderam os 

questionários. Os resultados apresentados sugerem um grau de satisfação destes servidores 

com relação ao fator qualidade de vida no local de trabalho. Quanto ao fator de oportunidade 

de crescimento e segurança no trabalho, a pesquisa sugere um equilíbrio entre o índice de 

satisfação e insatisfação, o que pode estar relacionado à falta de uma política de formação 

continuada para estes servidores. 

 
Palavras-chave: Qualidade de Vida; Trabalho;  Comprometimento organizacional. 
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ABSTRACT 

  
This research had as objective to evaluate the perception with the 

Quality of Life in the Work of effective the Technician-Administrative servers of the 

University of Brasilia, crowded of the College of Sciences of the Health, in the context of the 

work. An instrument of collection of data with divided closed questions in three parts on the 

perception of the satisfaction with the quality of life in the work, the evaluation of 

comprometimento and the survey of the demographic data of the interviewed ones was used . 

Of the 45 crowded effective servers of the College of Sciences of the Health, 29 had answered 

the questionnaires. The presented results suggest a degree of satisfaction of these servers with 

regard to the factor quality of life in the workstation. How much to the factor of chance of 

growth and security guard in the work, the research suggests a balance enters the index of 

satisfaction and insatisfação, what it can be related to the lack of one politics of formation 

continued for these servers.�

Word-key: Quality of Life; Work;  Organizacional Comprometimento�
 

 

 



�

�

 
 
 

SUMÁRIO  
 
 

1. INTRODUÇÃO.......................................................................................................... 11 

2.  REFERENCIAL TEÓRICO....................................................................................... 13 

2.1 Definição de Qualidade de Vida................................................................................. 13 

2.2 Qualidade de Vida no Trabalho – Origem, Evolução e Conceitos............................ 14 

2.3 Avaliação da QVT – Principais Modelos................................................................... 19 

3. CONTEXTO.............................................................................................................. 26 

3.1 Servidor Público das Autarquias e Fundações............................................................ 26 

3.2 O servidor Técnico-Administrativo da Faculdade de Ciências da Saúde da 
Universidade de Brasília............................................................................................. 27 

4. OBJETIVOS............................................................................................................... 28 

4.1 Objetivo Geral............................................................................................................. 28 

4.2 Objetivo Específico..................................................................................................... 28 

5. METODOLOGIA....................................................................................................... 29 

5.1 Tipo de Pesquisa.......................................................................................................... 29 

5.2 Participantes da Pesquisa............................................................................................ 29 

5.3 Instrumento da Coleta de Dados................................................................................. 29 

5.4 Procedimentos da Coleta de Dados............................................................................ 29 

5.5 Análise dos Dados...................................................................................................... 30 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO................................................................................ 31 

6.1 Perfil sócio-econômico dos servidores técnico-administrativos da Faculdade de 
Ciências da Saúde da Universidade de Brasília......................................................... 31 

6.2 Avaliação da percepção dos servidores técnico-administrativos da Faculdade de 
Ciências da Saúde da Universidade de Brasília......................................................... 33 

7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES................................................................... 39 

REFERÊNCIAS................................................................................................................... 

ANEXO I – Questionário aplicado aos pesquisandos......................................................... 

ANEXO II – Termo de consentimento livre esclarecimento.............................................. 

41 

44 

47 

  
 



11 
�

1 – INTRODUÇÃO 
 

A presente pesquisa de base empírica tem como objetivo avaliar a 

percepção com a Qualidade de Vida no Trabalho – QVT, dos servidores técnico-

administrativos efetivos da Universidade de Brasília – UnB, lotados da Faculdade de Ciências 

da Saúde – FS, no contexto do trabalho. Considerando que estes servidores passam a maior 

parte de suas vidas no seu trabalho, seria ideal que o seu local de trabalho fosse mais aprazível e 

saudável, locais onde, de fato, o trabalhador desenvolva suas atividades criando e realizando 

plenamente, com satisfação e alegria, suas atividades. 

Os servidores técnico-administrativos da FS/UnB desenvolvem suas 

atividades de apoio aos professores nos laboratórios de pesquisas, nas áreas administrativas - no 

caso dos departamentos e direção da FS, e nos demais setores necessários para o bom 

desenvolvimento das rotinas da FS.  

A percepção destes servidores diante das situações do trabalho e que 

perspectiva de futuro e de qualidade de vida possui para a categoria, são questões que merecem 

ser analisadas. A falta de uma política gerencial voltada para a qualidade de vida dos servidores, 

entre outros fatores, pode contribuir para o desempenho da maioria dos servidores técnico-

administrativos da FS/UnB. 

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) - linha de pesquisa que tem por 

base o conhecimento da percepção dos trabalhadores em relação a fatores que intervêm em 

sua relação com o trabalho - representa uma alternativa de gestão, visando propiciar maior 

participação, integração e desenvolvimento do trabalhador, numa visão holística do ser 

humano. 

A QVT é uma abordagem baseada na filosofia humanista - prega a 

valorização do trabalhador como ser humano - e busca o equilíbrio entre o indivíduo e a 

organização, através da interação entre as exigências e necessidades de ambos, gerando 

cargos que sejam satisfatórios tanto para as pessoas quanto para a organização. (VIEIRA, 

1993) 

Falar sobre QVT é discorrer sobre um assunto atual, importante, 

porém, polêmico e complexo. Huse e Cummings (1985) colocam que a baixa qualidade de 

vida é a maior causa da crescente alienação e insatisfação do trabalhador e declinação da 

produtividade. Além disso, há como conseqüência o aumento de comportamentos como o 

absenteísmo, greves, alcoolismo, entre outros. 

Centrando-se, por sua vez, no conteúdo do trabalho como elemento 

central da qualidade de vida no mesmo, Nadler, em um trabalho em parceria com Lawler, 

define-a como um movimento em busca de um envolvimento ótimo entre empregados e 
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organização, o qual seria capaz de traduzir em um maior nível de satisfação e motivação, em 

efetividade organizacional e na preservação da saúde do sistema. Para esses autores: 

  
 “(...) a qualidade de vida no trabalho é um modo de pensar sobre pessoas, trabalho e 

organização. Seus elementos distintivos são: (1) a preocupação sobre o impacto do 
trabalho sobre as pessoas; e (2) a participação das mesmas na solução de problemas 
organizacionais e na tomada de decisões.” (NADLER & LAWLER, 1983) 

 

Desta forma, esta pesquisa visa contribuir para ampliar o debate sobre 

o tema proposto buscando a reflexão sobre a atual situação do servidor técnico-administrativo 

da FS/UnB. 
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2 - REFERENCIAL TEÓRICO 
  

2.1. Definição de Qualidade de Vida 

 

A conceituação do que venha ser a Qualidade de Vida – QV, não é 

fácil, considerando que nas últimas décadas, o debate sobre a sua definição não encontrou um 

consenso satisfatório. Esta falta de consenso pode ser entendida como uma dimensão da 

subjetividade em que o indivíduo conceitua esta expressão à sua maneira. Assim, a QV se 

coloca como múltiplos conceitos que podem variar de época para época, de país para país, de 

cultura para cultura e, até mesmo de indivíduo para indivíduo. Cada indivíduo desenvolve o 

seu próprio conceito (PASCHOAL, 2000). 

 BOWLING (1995ª) conceitua a expressão qualidade de vida da 

seguinte forma: 

“qualidade de vida é um conceito amorfo, utilizado por muitas disciplinas – 
geografia, literatura, filosofia, publicidade, economia, promoção de saúde, ciências 
médicas e sociais (p. ex., sociologia e psicologia). É um conceito vago; é 
multidimensional e incorpora, teoricamente, todos os aspectos da vida humana”. 

 

A QV é entendida como um construto que incorpora como 

característica a subjetividade, multidimensionalidade e bipolaridade, sendo influenciada pela 

história familiar, pelas expectativas pessoais e também pela mídia (SAUPE, 2002). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define atualmente a 

qualidade de vida como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida, considerando sua 

cultura e sistemas de valores nos quais vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações”.  Incluem-se seis domínios principais: saúde física, estado 

psicológico, níveis de independência, relacionamento social, características ambientais e 

padrão espiritual (WHOQOL GROUP, 1995) 

Na visão de RAMOS (1995), a QV é entendida como um “conjunto 

harmonioso e equilibrado de realizações em todos os níveis, como: saúde, trabalho, lazer, 

sexo, família, desenvolvimento espiritual...”. Por meio de uma visão mais abrangente, vale 

registrar que a qualidade de vida pode se vincular aos mecanismos educacionais, às mudanças 

em hábitos de vida, diretamente influenciados pelo indivíduo. 
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2.2. Qualidade de Vida no Trabalho – Origem, Evolução e Conceitos. 

 
Do ponto de vista etimológico a palavra trabalho, origina-se do latim 

tripaliare, que significa torturar, vindo de tripalium (do Latim Tardio), conhecido como um 

instrumento de tortura utilizado pelos romanos, com forma de cavalete, feito com três estacas 

dispostas na forma de uma pirâmide que eram utilizados como forma de punição dos escravos 

(WILKIPÉDIA, 2007). 

O trabalho se expandiu como forma de organização da sociedade 

levando, atualmente, um grande número de pessoas no mundo a passar maior parte de seu 

tempo no interior das instituições e aqueles que não possuem uma forma de trabalho ou de 

exercê-lo, estão à procura de atividades que possam desenvolver e receber por elas visando a 

sua sobrevivência. Com o advento da Revolução Industrial e a sistematização dos métodos de 

produção - séculos XVIII e XIX surgiram às preocupações com as condições de trabalho, sua 

influência sobre a produção e a moral dos trabalhadores, sendo estudados de forma científica 

(SANTANA; MORAES; KILIMNIK, 2003).   

 TAYLOR (1987) conduziu suas experiências sobre produção 

subdividindo em vários processos, objetivando aperfeiçoar, controlar as etapas e desenvolver 

métodos que reduzissem o tempo de produção de trabalho. Taylor foi o primeiro a chamar a 

atenção para os seres humanos no trabalho como fatores importantes para a eficiência da 

produção. Porém, sua abordagem era direcionada para a produtividade e racionalização do 

trabalho, colocando o ser humano numa participação semelhante a qualquer outro recurso no 

processo produtivo. 

TAYLOR paralelamente ao trabalho de FAYOL (1981) desenvolveu 

na Europa princípios semelhantes, direcionados para a alta gerência com ênfase na estrutura 

formal da empresa e a condução de processos administrativos, tendo por base as funções de 

como planejar, comandar, organizar, controlar e coordenar. 

Vale o registro dos autores SANT’ANNA, MORAES E KILIMNIK 

(2003) que fazem a seguinte consideração: 

“Ao promover uma excessiva fragmentação do trabalho e transformar o seu humano 
numa mera peça de engrenagem do sistema de produção, os métodos tayloristas não 
tardaram a provocar uma série de reações explícitas de descontentamento, 
caracterizadas pelo aumento dos níveis de absenteísmo, aumento do número de 
sabotagens, movimentos grevistas e conflitos os mais diversos.” 
 
A partir dessas colocações e diante dos conflitos surgidos, vários 

pesquisadores se interessaram em compreender questões relativas à organização do trabalho 
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visando amenizar as conseqüências negativas da administração científica. A qualidade de vida 

no trabalho no momento em que acompanha a evolução da sociedade em geral, passa a 

despertar o interesse dos estudiosos, nela estando compreendidas não só aspectos materiais 

como compensação, saúde e segurança, destacando-se a questão da humanização do trabalho 

de forma abrangente, incluindo partilha de responsabilidade, autocontrole, autonomia, 

participação na gestão e nos resultados e desenvolvimento completo do pessoal através de 

trabalho que ofereçam possibilidades de progresso (PEREIRA, 2003).  

O que se coloca como questão está relacionada com o verdadeiro sentido 

do trabalho que deve ser entendido como um grande caminho para a nossa realização e construção 

pessoal. O trabalho pode ser visto, eventualmente, como solução para o preenchimento tanto da 

carência do indivíduo quanto de seu elevado nível de angústia, passando a dar sentido para sua 

vida. O indivíduo começa, então, a desenvolver afetividade em relação ao trabalho, podendo, no 

caso, amar ou odiar a organização, em que está inserido (SIQUEIRA, 2006). 

Diante desta situação de desconforto do trabalhador não se pode 

desprezar as condições subjetivas dos mesmos como coloca WISNER (1994):  

 
”... todo individuo chega ao trabalho com seu capital genético, remontando o 
conjunto de sua história patológica antes do nascimento, à sua existência in útero, e 
com as marcas acumuladas das agressões físicas e mentais sofridas na vida. Ele traz 
também seu modo de vida, seus costumes pessoais e étnicos, seus aprendizados. 
Tudo isso pesa no custo pessoal da situação de trabalho em que é colocado”.  
 

De acordo com RODRIGUES (2002), Eric Trist e seus colaboradores, em 

1950, deram início às pesquisas sobre Qualidade de Vida no Trabalho - QVT quando 

desenvolveram projetos na Europa (Londres), se baseando na análise e reestruturação das tarefas, 

objetivando amenizar a vida do trabalhador. A literatura especializada informa que, de fato, a 

preocupação pela qualidade de vida acompanhou sempre as inquietações dos seres humanos a 

despeito dos diversos conceitos que atribuem bem-estar e condições adequadas de trabalho.  

Considera-se a primeira fase de estudos sobre a QVT no período de 60 – 

74, marcada pela crescente preocupação de cientistas, líderes sindicais, empresários e governantes 

com as formas de como influenciar a qualidade das experiências do trabalhador num determinado 

emprego. Baseada na abordagem sóciotécnica, a QVT era impulsionada por uma sociedade 

progressista, voltada para a segurança, a saúde e a organização do trabalho a partir da 

reestruturação do trabalho. 

O melhor momento de divulgação dos conhecimentos sobre a QVT foi à 

década de 90 quando vários países da Europa adotaram métodos e modelos de trabalhos visando a 

satisfação de clientes internos e externos. No Brasil, mesmo que timidamente surgiram alguns 

grupos que contribuíram com a difusão desse tema. Atualmente, a QVT encontra-se bastante 



16 
�

difundida nos EUA, Canadá, França; a Suécia aparece como o país que alcançou maior 

desenvolvimento (RODRIGUES, 2002). 

A tabela a seguir, apresenta a origem e evolução do conceito da QVT 

de forma abrangente, nas décadas de 50 a 80 na visão de FERNANDES (1996), FRANÇA 

(1997) e RODRIGUES (1999).  

 
Tabela 1 – Evolução do Conceito de QVT 
 
CONCEPÇÕES EVOLUTIVAS DO QVT CARACTERÍSTICAS OU VISÃO 

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

2. Como uma abordagem (1969 a 1974) O foco era o indivíduo antes do resultado 
organizacional; mas, ao mesmo tempo, 
buscava-se trazer melhorias tanto ao 
empregado como à direção. 

3. Sendo um método (1972 a 1975) Um conjunto de abordagens, métodos ou 
técnicas para melhorar o ambiente de trabalho 
e tornar o trabalho mais produtivo e mais 
satisfatório. QVT era vista como sinônimo de 
grupos autônomos de trabalho, 
enriquecimento de cargo ou desenho de novas 
plantas com integração social e técnica. 

4. Como um movimento (1975 a 1980) Declaração ideológica sobre a natureza do 
trabalho e as relações dos trabalhadores com a 
organização. Os termos “administração 
participativa” e “democracia industrial” eram 
freqüentemente ditos como ideais do 
movimento de QVT. 

5. Como tudo (1979 a 1982) Como panacéia contra a competição 
estrangeira, problemas de qualidade, baixas 
taxas de produtividade, problemas de queixas 
e outros problemas organizacionais. 

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

Fonte: VASCONCELOS, A.F apud FERNANDES (1996:42). 

  

Ao tempo em que a QVT desperta o interesse, também, conduz a uma 

preocupação no meio acadêmico, tanto pelo aspecto material enfatizado quanto pela saúde e 

segurança, mas, de uma forma mais abrangente, por meio da humanização do trabalho. A 

QVT proporciona oportunidades para o trabalhador, oferecendo maior responsabilidade, 
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autonomia, participação no processo decisório, nos resultados e no seu desenvolvimento 

completo, e os indivíduos terão maior oportunidade de realização pessoal e progresso em seu 

trabalho (ROCHA, 1988).  

WESTLEY (1979) coloca o conceito de QVT da seguinte forma: “as 

melhorias voltadas para a qualidade de vida no trabalho decorrem dos esforços voltados para 

a humanização do trabalho, que buscam solucionar problemas gerados pela própria natureza das 

organizações existentes na sociedade industrial.”. 

Para FRANÇA (1996) a visão de Qualidade de Vida no Trabalho é 

muito mais abrangente, sendo identificada de biopsicossocial e vinda da medicina 

Psicossomática que propõe a visão holística do ser humano e não compartimentalizada. Os 

primeiros estudos relacionados com as condições físicas do local de trabalho e sua influência 

sobre o trabalhador ocorreram no início dos anos 20, quando foram pesquisados os efeitos da 

iluminação do ambiente de trabalho sobre a produtividade dos trabalhadores (SCHMIDT 

apud CHIAVENATO, 2000).   

No entendimento dos autores LIMONGI (1995), ALBUQUERQUE e 

FRANÇA (1997), a sociedade vive novos paradigmas de modos de vida dentro e fora da 

empresa, gerando, em conseqüência, novos valores e demandas de Qualidade de Vida no 

Trabalho. Estes autores concordam que ciências como a Saúde – nesta área, a ciência tem 

buscado preservar a integridade física, mental e social do ser humano e não apenas atuar sobre 

o controle de doenças, gerando avanços biomédicos e maior expectativa de vida; a 

Ergonomia – estuda as condições de trabalho ligadas à pessoa. Fundamenta-se na medicina, 

na psicologia, na motricidade e na tecnologia industrial, visando ao conforto na operação; a 

Sociologia – resgata a dimensão simbólica do que é compartilhado e construído socialmente, 

demonstrando suas implicações nos diversos contextos culturais e antropológicos da empresa; 

entre outras ciências, têm dado suas contribuições ao estudo da QVT. 

Sobre a análise das teorias relacionada ao comportamento do 

indivíduo no trabalho, Herzberg levantou a hipótese dos “dois fatores”. Apresenta os fatores 

que produziam satisfação no trabalho de forma distinta daqueles que produziam insatisfação. 

Os fatores que produzem insatisfação foram denominados de higiênicos e compreendem: a 

política e a administração da empresa; as relações interpessoais com os supervisores; 

supervisão; condições de trabalho; salário; “status”; segurança no trabalho. E os fatores que 

conduzem a satisfação denominaram-se motivadores, compreendendo a realização; o 

reconhecimento; o próprio trabalho; a responsabilidade e o progresso ou desenvolvimento 

(CHIAVENATO, 2000; RODRIGUES, 2002). 
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Importante o registro sobre a análise do comportamento humano no 

trabalho realizado por Douglas McGregor denominado de Teoria X e da Teoria Y, onde após 

a análise do comportamento humano no trabalho buscou-se agrupar as idéias relacionadas ao 

indivíduo-trabalho, observadas nas teorias Taylor, da Teoria Clássica de Fayol e da Teoria da 

Burocracia de Weber. Após esta análise McGregor identificou um bitolamento da iniciativa 

individual, aprisionamento da criatividade, estreitamento da atividade profissional através do 

método e da rotina de trabalho, denominando-se esta teoria como Teoria X .  

Na visão do autor o trabalho com base na administração científica, 

atende as necessidades básicas do indivíduo oferecendo poucas oportunidades de satisfação 

das necessidades egoísticas, entendidas aqui como a auto-estima (auto-respeito e confiança, 

autonomia, realização, competência e conhecimento) e a própria reputação (status, 

reconhecimento e aprovação) (CHIAVENATO, 2000, RODRIGUES, 2002). De acordo com 

esta teoria, o ser humano tem aversão ao trabalho e o evita sempre que possível precisa ser 

coagido, controlado, dirigido, ameaçado de punição para que se esforce para alcançar os 

objetivos da instituição e de modo geral prefere ser dirigido, evitando responsabilidades, tem 

pouca ambição e quer garantia acima de tudo (RODRIGUES, 2002). 

A Teoria Y sugere um novo olhar sobre o indivíduo no seu trabalho 

ou dentro das instituições; pune e controla como meios de estimular o trabalho visando os 

direcionamentos da organização. O aprendizado por parte do indivíduo é feito de maneira 

adequada desenvolvendo habilidades para aceitar suas responsabilidades como também a 

buscá-las visando a solucionar os  problemas organizacionais (CHIAVENATO,2000). 

Dentro deste cenário sobre a evolução da QVT aparece a grande 

contribuição de Maslow, que contempla as organizações e os movimentos de QVT, que alerta 

os gestores para o fato de que as necessidades humanas não são apenas de ordem econômica; 

mas, também, sociais e psicológicas. Assim, não são apenas as condições de trabalho e a 

remuneração que influenciam na qualidade de vida dos trabalhadores, mas aspectos muito 

mais profundos, como aceitação no grupo, orgulho, identificação com seu trabalho, auto-

estima e auto-realização são itens importantes para a satisfação do trabalhador. Importa 

ressaltar que as organizações têm condições de satisfazer muitas dessas necessidades, fazendo 

com que seus membros alcancem uma boa qualidade de vida e sintam-se comprometidos com 

seu desenvolvimento contínuo. (MEDEIROS, 2002) 

Muitas teorias foram desenvolvidas ao longo dos anos visando o 

estudo do comportamento humano no trabalho e a satisfação do indivíduo, desta forma, foram 

apresentadas algumas das principais teorias objetivando apresentar ao leitor uma base 

conceitual sobre o comportamento humano no trabalho e a qualidade de vida no trabalho. 
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2.3 - Avaliação da QVT – Principais Modelos 

 

Segundo Rocha (1998), a opinião dos trabalhadores sobre os aspectos 

de seu trabalho e a qualidade de vida é de fundamental importância como forma de subsidiar 

as políticas e estratégias socioeconômicas visando a um programa de QVT nas organizações, 

o que enfatiza a necessidade da busca de opinião interna como uma ferramenta de informação. 

Diversos modelos são identificados na literatura para avaliação de 

QVT como é apresentado no próximo quadro, constando o nome do autor, ano, modelo e os 

fatores determinantes; de acordo com Rocha (1998) são os mais importantes. 

 
Autor do modelo Fatores Determinantes 

Walton 
(1973) 

Compensação justa e adequada, condições de trabalho, oportunidade 
de uso e desenvolvimento de capacidades, oportunidade de 
crescimento e segurança, integração social no trabalho, 
constitucionalismo, trabalho e espaço total da vida e relevância social 
da vida no trabalho. 

Westley 

(1979) 

Enriquecimento das tarefas, trabalho auto-supervisionado, 
distribuição de lucros e participação nas decisões. 

Davis e Werther 

(1983) 

Projeto de cargos segundo a habilidade, disponibilidade e 
expectativas sociais do empregado, práticas de trabalho não 
mecanicistas, autonomia, variedade, identidade da tarefa e retro-
informação. 

Nadler e Lawler 

(1983) 

Participação nas decisões, reestruturação do trabalho através de 
enriquecimento de tarefas e grupos de trabalho autônomos, inovação 
no sistema de recompensas e melhora do ambiente de trabalho. 

Huse e Cummings 

(1985) 

Participação do trabalhador projeto de cargos, inovação no sistema 
de recompensa e melhoria no ambiente de trabalho. 

Hackman e Oldham 
(1975) 

Variedade da tarefa, identidade da tarefa, significação da tarefa, 
autonomia e feedback 

Quadro 1: Principais modelos de QVT. 
Fone: David apud ROCHA (1998) 

 

O conceito de Walton (1973) sobre a QVT é entendido de forma 

global compreendendo desde as necessidades básicas do indivíduo até as condições de 

trabalho encontradas na organização. Valores ambientais e humanos negligenciados pela 

sociedade em favor do avanço tecnológico, da produtividade industrial e do crescimento 

econômico são expressões que descrevem a QVT.  
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Considerando estes pressupostos, Walton (1973) sugere no Quadro 1, 

oito dimensões e seus respectivos indicadores visando à construção de uma forma que seja 

eficaz na verificação de como as pessoas são afetadas em seu trabalho, no que diz respeito à 

QVT. 

 
Critérios Indicadores de QVT 

Compensação justa e adequada Eqüidade interna e externa; Renda adequada; 
Compensação justa; Partilha dos ganhos de 
produtividade 

Condições de trabalho Jornada de trabalho adequada; Ambiente 
físico seguro e saudável 

Uso e desenvolvimento de capacidades Autonomia; Habilidades múltiplas; 
Informações e perspectivas sobre trabalho; 
Tarefas inteiras; Planejamento 

Oportunidade de crescimento e segurança Possibilidade de carreira; Oportunidade de 
crescimento; Perspectiva de avanço salarial; 
Segurança de trabalho 

Integração social na organização Ausência de preconceitos; Igualdade; 
Mobilidade; Relacionamento interpessoal. 

Constitucionalismo Privacidade pessoal; Liberdade de expressão; 
Equidade de tratamento; Direitos trabalhistas. 

O trabalho e o espaço total de vida Papel balanceado no trabalho; Estabilidade de 
horários; Poucas mudanças geográficas; 
Tempo para lazer da família. 

Relevância social do trabalho na vida Imagem da empresa; Responsabilidade social 
da empresa; Responsabilidade pelos 
produtos; Práticas de emprego. 

Quadro 2: Modelo para aferição de QVT. 
Fonte: Walton (1973) 

 
   

Neste contexto Westley (1979), apresenta vários aspectos ou 

indicadores para a QVT: 

.Econômico – equidade salarial; a ausência deste indicador conduz à 

injustiça; 

.Político – sensação de estabilidade no emprego; a ausência deste 

indicador leva ao sentimento de insegurança; 

 Psicológico – possibilidade de auto-realização; a ausência deste 

indicador gera alienação; 

.Sociológico – participação ativa dos indivíduos nas decisões 

relacionadas com o trabalho, com a maneira de executar as tarefas e com a distribuição de 

responsabilidades na equipe; a ausência deste indicador gera ausência de leis e regras.   

O próximo Quadro apresenta às dificuldades, as causas e as soluções 

propostas pelo autor, com relação à QVT. 
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Esfera do 
Trabalho 

Problemas do 
Trabalho 

Responsável pela 
solução 

Indicadores Propostas 

Econômico 

1850 – 1950 

Injustiça 

 

Sindicatos Insatisfação 

Greves Sabotagens 

Cooperação, 
divisão dos 

lucros, acordos de 
produtividade 

Político 

1850 – 1950 

Insegurança Partidos políticos Insatisfação, 
Greves, Sabotagens 

Auto-supervisão 
do trabalho, 
Conselho de 
trabalhadores 

Psicológico 

1950...) 

Alienação Agentes de 
mudanças 

Desinteresse, 
Absenteísmo, 

Turnover 

Enriquecimento 
das tarefas 

Sociológico 

1950... 

Autonomia Grupos de trabalho Sentimento de falta 
de significado, 
Absenteísmo 

Grupos de 
trabalho 

estruturados sócio 
tecnicamente 

Quadro 3: Qualidade de Vida no Trabalho 
Fonte: Westley (1979) 
 

No entendimento de DAVIS e WERTHER (1983), a QVT deve ser 

baseada em um projeto de cargo que considere fatores Ambientais, Organizacionais e 

Comportamentais, onde: 

.Ambientais são entendidos como – o projeto de cargo que contemple 

as expectativas sociais, as habilidades e as disponibilidades dos empregados potenciais, ou 

seja, deve-se evitar que o cargo seja muito complexo, a ponto de exigir a contratação de 

empregados, ou muito simples, a ponto de causar problemas, no caso da mão-de-obra 

disponível ser mais qualificada; 

.Organizacionais – o projeto de cargo deve identificar a tarefa que 

melhor se adapte ao cargo, de modo a haver fluxo coerente de processos, utilização de 

métodos e sistemas que potencializem as práticas de trabalho desenvolvidas, tudo isso, 

proporcionando redução de tempo e esforço de trabalhadores; 

.Comportamentais – o projeto de cargo deve priorizar a eficiência, a 

autonomia do trabalhador, a variedade do cargo, a identidade da tarefa e a retro alimentação 
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Fatores Ambientais QVT  
Fatores Comportamentais 

 
 
�Sociais; �Tecnológicos; �Culturais; 
�Econômicos; �Governamentais. 

 
 
 

 
� Necessidade de recursos humanos; 
� Motivação; �Satisfação 
 

Fatores Organizacionais 
 

�Propósitos; 
 �Objetivos;  
�Organização; 
 �Departamentos;  
�Cargos 
 

 
Figura 1. Fatores que influenciam o projeto de cargo e a QVT 

 Fonte: Davis e Werther (1983) 
 

Para que a QVT tenha sucesso nas organizações, NADLER e 

LAWLER (1983) colocam como dependência os seguintes fatores: 

. Percepção da necessidade;  

.O foco do problema que é destacado na organização;  

.A estrutura para identificação e solução do problema,  

.A teoria/modelo de processo de treinamento e os participantes;  

.Sistemas múltiplos afetados;  

.Envolvimento amplo da organização. 

HUSE E CUMMINGS (1985) colocam como sugestão a abordagem 

de QVT que deve englobar as pessoas, o trabalho e a organização, tendo-se os aspectos 

fundamentais: a preocupação com o trabalhador e com a eficiência organizacional; além da 

participação dos trabalhadores nas decisões e na resolução de problemas do trabalho. Na visão 

dos autores, para a implementação de um programa de QVT devem-se incluir ações como:  

.Participação do trabalhador – envolvimento do trabalhador no 

processo decisório nos diversos níveis da organização; 

.Projeto do cargo – atendimento das necessidades tecnológicas do 

trabalhador incluindo o enriquecimento do trabalho, o feedback e os grupos de trabalho auto-

regulados; 

.Inovação no sistema de recompensa – redução das diferenças 

salariais e de status entre os trabalhadores; 
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.Melhoria no ambiente de trabalho – proporcionar mudanças físicas 

e das condições de trabalho, de modo a proporcionar maior satisfação dos empregados. 

Estes autores entendem que melhorando as condições de trabalho para 

os empregados, tornando-os mais satisfeitos, conduzem a uma QVT que contribuirá 

diretamente com o aumento da produtividade. 

 

Figura 2: QVT x produtividade 
Fonte: Huse e Cummings (1985). 
 

Finalizando o quadro com os modelos para  avaliação da QVT, é 

apresentado o conceito de HACKMAN e OLDHAM (1975), que colocam a positividade 

pessoal e o resultado do trabalho, entendidos como, alta motivação interna, alta satisfação no 

trabalho, alta qualidade no desempenho e absenteísmo e rotatividade baixos, são conquistados 

quando os três estados psicológicos (Significação Percebida-SP, entendida como o grau com 

que o indivíduo percebe o trabalho de forma significativa e valiosa; responsabilidade 

Percebida–RP, entendida como o grau com que no indivíduo se sente responsável pelos 

resultados do trabalho que executa; e Conhecimento dos Resultados do Trabalho–CR, 

entendido como o grau com que o indivíduo conhece  e entende seu desempenho efetivo no 

trabalho) estão presentes num determinado trabalho e apresentam resultado positivo.  

Estes autores apresentam as dimensões das tarefas decorrentes dos 

estados psicológicos citadas acima, na seguinte forma: 

• Variedade de Habilidade (VH) – entendida como grau da tarefa, 

atividades diferentes para execução de um determinado trabalho. Uso de várias habilidades no 

trabalho. 

• Identidade da Tarefa (IT) – execução de um trabalho completo; 

resultados visíveis. 

• Significação da Tarefa (ST) – impacto do trabalho sobre a vida das 

pessoas, dentro ou fora das organizações. 

• Autonomia (AT) – liberdade e independência para execução dos 

trabalhos para o indivíduo – organização e execução. 

• Feedback Extrínseco (FE) – o indivíduo recebe informações claras 

sobre seu desempenho – superiores, colegas e clientes. 



24 
�

• Feedback Intrínseco (FI) ou do próprio trabalho (FT) – o indivíduo 

recebe informações sobre seu desempenho pela execução de sua própria tarefa; 

• Inter-relacionamento (IR) – relacionamento do indivíduo com outras 

pessoas da organização, inclusive clientes. 

Diante do exposto, HACKMAN e OLDHAM (1975) coloca a 

combinação destas dimensões como fator fundamental para se chegar ao Potencial Motivador 

da Tarefa – PMT, entendida como medida de análise de determinado trabalho realizado por 

um indivíduo. 

A Figura 2 demonstra que a QVT está diretamente relacionado com o 

fator potencial motivador de como as pessoas individualmente realizam as suas tarefas; 

surgindo desta forma, uma combinação das dimensões da tarefa, gerando estados psicológicos 

críticos, os quais, por sua vez, resultam em satisfação e motivação no trabalho, para os 

indivíduos, e produção de qualidade, para a organização. (DAVID, 2005) 

MORAES e KILIMNIK (1994), a fim de investigar as relações entre 

QVT, stress e comprometimento, traduziram e adaptaram o modelo de HACKMAN e OLDHAM 

(1975), propondo, inclusive, uma escala reduzida para o Job Diagnostic Survey-JDS, composta 

pelas dimensões de conteúdo e de contexto do trabalho, conforme demonstrado no Quadro 6 a 

seguir. 

 

JOB DIAGNOSTIC SURVEY – ESCALA REDUZIDA 

Dimensão do Conteúdo do Trabalho Variedade de Habilidades; Identidade da Tarefa; 
Sigificação da Tarefa; Autonomia; Feedback; 
Inter-relacionamento. 

 

Dimensão de Contexto do Trabalho Segurança no trabalho; Compensação; Ambiente 
social; Supervisão; Possibilidade de crescimento 

Quadro 4: Escala reduzida do JDS 
Fonte: David apud  Moraes e Kilimnik (1994) 

  

Os Programas de QVT buscam, assim, identificar os fatores que 

interferem na satisfação do indivíduo e, dentro dos limites de recursos disponíveis pela 

empresa, torná-los mais favoráveis à percepção dos colaboradores, de forma que estes se 

sintam motivados e engajados no processo produtivo. A filosofia da QVT implica considerar 

os trabalhadores como seres biopsicossociais e proporcionar-lhes maior participação e 

integração na organização. (MEDEIROS,2002) 
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Outra conceituação sobre QVT é registrada no Brasil, por 

FERNANDES (1996), uma das mais reconhecidas pesquisadoras da área, que coloca a QVT 

como:  

“a gestão dinâmica e contingencial de fatores físicos, tecnológicos e sócio-
psicológicos que afetam a cultura e renovam o clima organizacional, refletindo-se no 
bem-estar do trabalhador e na produtividade das empresas.” (FERNANDES, 1996, 
p. 45-46) 

 

Diante dos diversos conceitos apresentados nesta pesquisa, de forma 

básica sobre QVT, pode-se constatar que o tema continua sendo trabalhado pelos diversos 

estudiosos tendo em vista a falta de consenso entre estes pesquisadores que se ocupam do 

tema. 
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3 - CONTEXTO 
 
3.1 - Servidor Publico das Autarquias e Fundações 

 
De acordo com a Constituição Federal em vigor, artigos 37 a 41, que 

tratam da Administração Pública, é apresentada a palavra “servidor público civil” para referir-

se aos que exercem cargo, função ou emprego público não militar (BRASIL,1988). 

O servidor público é regido pela Lei 8112, de 11 de dezembro de 

1990, que no seu art.1º, institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil da União, 

das Autarquias, inclusive as em regime especial, e das Fundações Públicas Federais 

(PR,1990). 

O servidor público em geral é visto de forma ineficiente e pouco 

comprometido com suas obrigações no trabalho. Trata-se de um raciocínio simplista em 

relação ao trabalhador das organizações públicas, sejam elas autarquias ou fundações, 

considerando a existência de elementos destoantes, em nível melhor de desempenho ou 

mesmo em nível pior; dificilmente esses funcionários são maioria (FREITAS; AMORIM; 

BARROS FILHO, 2003). 

Sobre as universidades públicas, na visão de Araújo (1997), esta se 

conceitua como, organizações voltadas para a transmissão e produção de conhecimento, com 

um padrão típico para o desenvolvimento de suas atividades. Neste contexto, este tipo de 

organização não pode ser visto com o mesmo olhar racionalista das demais iniciativas 

empresariais. A universidade caracteriza-se, entre outros aspectos, por possuir um elevado 

profissionalismo dominando a tarefa (os professores demandam autonomia no trabalho e 

liberdade de supervisão); pela tomada de decisões descentralizada (diferentes setores podem 

progredir com ritmos próprios); pela coexistência de concepções distintas, dificultando a 

definição da sua missão e objetivos; pela ambigüidade e dispersão do poder (lutas internas 

para fazer prevalecer diferentes orientações);  e tecnologias diferenciadas para atender às 

várias necessidades da sociedade. 

No contexto da Universidade de Brasília – UNB, o servidor público é 

regido pela Lei 8.112/90 e pelo Estatuto da Universidade de Brasília, Lei 3.998 de 15 de 

dezembro de 1961, que no seu Art.1º apresenta a UNB como Instituição Pública de Ensino 

Superior, integrante da Fundação Universidade de Brasília - FUB, com sede na capital 

federal.  

No Cap. III – Do Corpo Técnico-Administrativo, a Lei 3.998 

apresenta os Art. 62: o corpo técnico-administrativo da Universidade de Brasília é constituído 
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por servidores integrantes do Quadro de Pessoal, que exercem atividades de apoio técnico, 

administrativo e operacional necessárias ao cumprimento dos objetos institucionais; e o Art. 

63: O ingresso, a nomeação, a posse, o regime de trabalho, a promoção, o acesso, a 

aposentadoria e a dispensa do servidor técnico-administrativo são regidos pela legislação 

maior em vigor, pelo Regimento Geral, pelo Plano de Carreira da Universidade e pelas 

Resoluções do Conselho Universitário e do Conselho de Administração (UNB,1961). 

 
3.2 - O Servidor Técnico-Administrativo da Faculdade de Ciências da Saúde - FS da 

Universidade de Brasília – UNB. 
 

A UNB, inaugurada no dia 21 de abril de 1962, tem como missão 

Produzir, integrar e divulgar conhecimento, formando cidadãos comprometidos com a ética, a 

responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável. Possui em seu quadro, 2308 

servidores técnico-administrativos.  

Dezoito anos após a sua inauguração, foi construído o prédio da FS, 

com área edificada de 20128,33 m2, com o objetivo de abrigar os seguintes cursos da área da 

saúde: Nutrição, Farmácia, Odontologia, Enfermagem e Medicina. A infraestrutura destes 

cursos inclui os seguintes laboratórios: Técnicas Básicas de Enfermagem, Saúde do 

Trabalhador, Farmacodinâmica, Farmacologia Molecular, Laboratório de Toxicologia, 

Avaliação Nutricional, Bioquímica da Nutrição, Laboratório de Informática em Saúde – CIS, 

Higiene dos Alimentos, Técnica Dietética, Ergomotricidade Lógica, Pesquisa em Prótese 

Dentária e Odontopediátrica, Pré-Clínica Odontológica e Prótese Clínica, além da Direção da 

FS, gerando um número aproximado de 45 servidores técnico-administrativos do quadro da 

UNB.  

No contexto FS da UNB, os servidores técnico-administrativos, 

desenvolvem suas tarefas relacionadas com a área administrativa e de laboratórios de 

pesquisa.  
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4 - OBJETIVOS 
 

4.1 - Objetivo Geral 

 

Avaliar a percepção de satisfação com a qualidade de vida dos 

Servidores Técnico-Administrativos, efetivos da Faculdade de Ciências da Saúde - FS da 

Universidade de Brasília - UnB, no contexto do trabalho. 

 

4.2 - Objetivos Específicos 

 

- Traçar um perfil sócio-econômico dos servidores efetivos da 

Faculdade de Ciências da Saúde/UnB; 

- Identificar a percepção dos servidores efetivos da Faculdade de 

Ciências da Saúde com a qualidade de vida no trabalho; 

- Apresentar recomendações para a melhoria da qualidade de vida no 

trabalho destes servidores. 
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5 - METODOLOGIA 
 

5.1 – Tipo de Pesquisa 
 

Tratou-se de um estudo qualitativo, onde com base nos dados 

empíricos de composição do perfil de percepção dos servidores da Faculdade de Ciências da 

Saúde - FS foi feito uma análise da qualidade de vida no trabalho destes servidores. 

 

5.2 – Participantes da Pesquisa 

 

 Todos os servidores Técnico-Administrativos efetivos da Universidade 

de Brasília – UnB, lotados na FS, num total de 45 servidores. 

 

5.3. – Instrumento da Coleta de Dados 

 

O instrumento de coleta de dados utilizado, contempla perguntas 

fechadas, composto de três partes. A primeira, com 19 questões, avaliou a percepção da 

satisfação com a qualidade de vida no trabalho dos servidores técnico-administrativos, 

efetivos da Faculdade de Ciências da Saúde - FS da Universidade de Brasília - UnB. A 

segunda parte, com 16 questões, apresentou a avaliação de comprometimento dos servidores 

da FS. Na terceira parte, foram levantados os dados demográficos dos entrevistados.  

O instrumento de coleta  foi adaptado de DAVID (2005), eu apresenta 

na primeira parte a escala de HACKMANN e OLDHAM (1975), traduzida para a cultura 

brasileira por MORAES e KILIMNIK (1994). Na segunda parte é apresentada a versão da 

escola de MEYER, ALLEN e SMITH (1993). 

 

5.4 – Procedimentos da Coleta de Dados 

 

O instrumento de coleta de dados foi aplicado aos pesquisados pelo 

pesquisador individualmente, com os devidos esclarecimentos sobre as questões apresentadas, 

e o preenchimento do termo de consentimento pelo pesquisado. 
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5.5 – Análises dos Dados 

Os dados dos questionários após análise de freqüência de respostas 

foram apresentados na forma de tabelas. Os dados de conteúdo foram analisados pelas 

categorias chaves em entendimento com o referencial teórico.  

  
�
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6 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

6.1 – Perfil sócio-econômico dos servidores técnico-administrativos da Faculdade de 
Ciências da Saúde-FS da Universidade de Brasília-UnB. 

 

Os resultados obtidos foram analisados através de porcentagem da 

amostra global, comparando-se as variáveis entre sexo, tempo de serviço, grau de 

escolaridade e cargo dos pesquisados contatados.  

 
De acordo com as informações da Secretaria de Recursos Humanos 

(UnB, 2007) através da relação de servidores por centro de custo, do total de 45 servidores da 

FS, 17 servidores são do sexo feminino e 28 servidores do sexo masculino demonstrando-se 

assim uma predominância do sexo masculino entre os servidores da FS.  

 

Tabela 2 – Distribuição dos Servidores da FS quanto ao sexo 

Nº absoluto  Sexo  

Masculino Feminino  Masculino Feminino 

28 17  62% 37% 

 

Dos 45 servidores técnico-administrativos do quadro da FS/UnB, 29 

responderam o instrumento de pesquisa. Fatores como férias, afastamentos e abstenções por 

parte dos pesquisados, contribuíram para a defasagem no número de pesquisados. 

 
Os resultados mais relevantes para este estudo estão apresentados 

abaixo, de modo a permitir um exame das características dos indivíduos envolvidos na 

pesquisa, frente à percepção da qualidade de vida no trabalho. 

A Tabela 1 caracteriza a totalidade da amostra demográfica e 

biográfica, tais como: sexo, tempo de serviço, grau de escolaridade e cargo dos servidores 

técnico-administrativo da FS/UNB. 
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Tabela 3 - Caracterização quanto ao Sexo, Tempo de Serviço, Grau de Escolaridade e Cargo   
(n=29) 

Item Freqüência (n) % 
 

Sexo 

Masculino 21 72 
Feminino 8 27 

Tempo de Serviço 
Até 10 anos 5 17 
Mais de 10 e menos de 20 3 10 
Mais de 20 e menos de 30 13 44 
Mais de 30 8 27 

Grau de Escolaridade 
Ens. Fund. Completo 2 6 
Ens. Fund. Incompleto 2 6 
Ens. Médio Completo 9 31 
Ens. Médio Incompleto 4 13 
Superior Completo 3 10 
Superior Incompleto 5 17 
Especialista 4 13 

Cargo 
Tec. Laboratório 12 41 
Tec. Audiovisual 2 6 
Tec. Prótese Dentária 1 3 
Tec. Assuntos  Educacionais 2 6 
Assistente Administrativo 6 20 
Produtor Cultural 1 3 
Secretário Executivo 1 3 
Contínuo 1 3 
Recepcionista 1 3 
Desenhista Artes Gráficas 1 3 
Auxiliar Administrativo 1 3 
 

A tabela 3 mostra que, dos servidores estudados, 72% são do sexo 

masculino e 27% do sexo feminino. Observa-se no resultado uma predominância do sexo 

masculino entre os servidores da FS, o que pode estar relacionado aos cargos e funções que 

caracterizam o trabalho técnico e qualificado exercido pelo conjunto dos servidores.  

Quanto ao tempo de serviço 44% dos entrevistados aparecem com 

mais de 20 anos de serviços e 27% com mais de 30 anos de serviços. Neste contexto observa-

se um indicador citado por WESTLEY (1979) para a QVT: Político – sensação de estabilidade no 

emprego; cuja ausência deste indicador leva ao sentimento de insegurança. 

No entanto, observa-se pelos dados relativos ao tempo de serviço um 

quadro de envelhecimento entre os servidores que pode estar relacionado a falta de reposição do 

quadro de servidores. 
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Com relação ao grau de escolaridade, 31% dos entrevistados possuem 

o ensino médio completo e 23% possuem graduação completa sendo que destes, 13% 

apresentam título de especialista. Quanto ao cargo exercido pelos servidores, a maioria, 41%, 

exerce o cargo de técnico de laboratório e em seguida, com 20%, o cargo de assistente 

administrativo. 

Com relação ao perfil de escolaridade, WALTON (1973) apresenta no 

seu modelo a oportunidade de crescimento e desenvolvimento das potencialidades e aquisição 

de novos conhecimentos e habilidades na organização o que pode contribuir para o grau de 

satisfação dos trabalhadores na organização. 

 

6.2 – Avaliação da percepção dos servidores técnico-administrativos da FS/UnB 

 

A próxima tabela  apresenta os dados quanto à percepção dos 

servidores técnico-administrativos da FS/UnB com relação à Qualidade de Vida no contexto 

do Trabalho.  

 
Tabela 4 – Percepções dos servidores efetivos da FS/UnB quanto a Qualidade de Vida no 

Contexto do Trabalho. (n=29) 
 

Pergunta: Quão satisfeito o (a) senhor (a) está com este aspecto de seu trabalho? 
 

Itens 
Fortemente 
Insatisfeito 

Insatisfeito 
Levemente 
Insatisfeito 

Neutro 
Levemente 
Satisfeito 

Satisfeito 
Fortemente 
Satisfeito 

1.Relacionamento com 
os colegas de trabalho 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3% 

 
13% 

 
51% 

 
31% 

2. Oportunidade de 
aprender coisas novas a 
cada dia. 

 
- 

 
17% 

 
13% 

 
6% 

 
31% 

 
24% 

 
10% 

3. A disponibilidade de 
residências funcionais 

 
48% 

 
6% 

 
6% 

 
6% 

 
10% 

 
6% 

 
6% 

4. Liberdade de 
expressão com a chefia 

 
- 

 
6% 

 
6% 

 
20% 

 
20% 

 
24% 

 
17% 

5. Conhecimentos 
adquiridos através de 
cursos oferecidos pela 
Organização 

 
20% 

 
10% 

 
6% 

 
24% 

 
20% 

 
10% 

 
6% 

6.As condições físicas 
(iluminação, ventilação, 
ruído e temperatura) do 
local de trabalho 

 
3% 

 
17% 

 
6% 

 
20% 

 
17% 

 
31% 

 
3% 

7. Integração entre os 
indivíduos na 
Organização 

 
- 

 
6% 

 
17% 

 
20% 

 
20% 

 
31% 

 
- 

8. Assistência médica-
odontológica na 
organização 

 
58% 

 
24% 

 
3% 

 
6% 

 
6% 

 
- 

 
- 

9. A 
limpeza/conservação do 
local de trabalho 

 
3% 

 
10% 

 
6% 

 
10% 

 
17% 

 
41% 

 
10% 
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10. Possibilidade de 
amparo à família 

 
44% 

 
10% 

 
5% 

 
20% 

 
6% 

 
3% 

 
3% 

11.Possibilidade de ser 
ouvido pelos colegas de 
trabalho 

 
- 

 
3% 

 
3% 

 
24% 

 
27% 

 
31% 

 
6% 

12.Espaço físico do local 
de trabalho 

 
- 

 
10% 

 
6% 

 
6% 

 
20% 

 
44% 

 
10% 

13.Confiança que os 
chefes depositam nos 
subordinados 

 
3% 

 
3% 

 
6% 

 
6% 

 
27% 

 
27% 

 
20% 

14.O salário pago pela 
Organização 

 
31% 

 
6% 

 
20% 

 
13% 

 
17% 

 
3% 

 
3% 

15.Oportunidade para 
recreação (TV, jogos, 
etc.) 

 
31% 

 
17% 

 
17% 

 
10% 

 
17% 

 
3% 

 
6% 

16.A certeza de receber 
o salário no final do mês 

 
3% 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3% 

 
37% 

 
48% 

17. A qualidade do 
mobiliário existente no 
local de trabalho 

 
- 

 
13% 

 
10% 

 
20% 

 
13% 

 
31% 

 
3% 

18.Estímulo à 
aprendizagem contínua 

 
20% 

 
6% 

 
6% 

 
20% 

 
24% 

 
10% 

 
3% 

19.Cooperação entre 
colegas de trabalho 
 

 
3% 

 
- 

 
- 

 
13% 

 
20% 

 
41% 

 
17% 

 
Os resultados apresentados na tabela anterior sugerem uma percepção 

favorável quanto ao contexto da QVT no local de trabalho dos servidores da FS como 

sugerido no modelo de Walton (1973), onde este autor apresenta um conjunto de fatores 

determinantes da QVT no contexto do trabalho.  

Seguindo o modelo proposto pelo autor podemos identificar como 

fatores determinantes a compensação justa e adequada, condições de trabalho, oportunidade 

de uso e desenvolvimento de capacidades, oportunidade de crescimento e segurança, 

integração social no trabalho, constitucionalismo, trabalho e espaço total da vida e relevância 

social da vida no trabalho. 

Dentre os indicadores de QVT sugeridos por Walton (1973), que tem 

como critério a compensação justa e adequada, observa-se com 31% de insatisfação o item 14 

relacionado com o salário pago pela organização, que dentre outros fatores pode estar 

relacionado à falta de uma política governamental de valorização da categoria do servidor 

público federal.  

Ainda com relação ao indicador de compensação justa e adequada, 

entre os itens que não atingiram um índice de satisfação, destacam-se o de nº 3, com 48% 

(fortemente insatisfeito) relacionado com a disponibilidade de residências funcionais, o nº 8, 

com 58% (fortemente insatisfeito), relacionado com assistência médica-odontológica na 

organização); com 44% de insatisfação aparece o item 10, relacionado com amparo à família. 
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O fator oportunidade de crescimento e segurança é apresentado como 

determinante da QVT na FS entre os itens 2,5 e 18 da tabela 5. 

 
Tabela 5 - Distribuição das freqüências de respostas quanto ao fator oportunidade de 

crescimento e segurança no trabalho. 

Itens 
Fortemente 
Insatisfeito 

Insatisfeito 
Levemente 
Insatisfeito 

Neutro 
Levemente 
Satisfeito 

Satisfeito 
Fortemente 
Satisfeito 

Item 2.  
Oportunidade de aprender 
coisas novas a cada dia. 

 
- 

 
17% 

 
13% 

 
6% 

 
31% 

 
24% 

 
10% 

Item 5. 
Conhecimentos adquiridos 
através de cursos 
oferecidos pela 
Organização 

 
20% 

 
10% 

 
6% 

 
24% 

 
20% 

 
10% 

 
6% 

Item 18. 
Estímulo à aprendizagem 
contínua 

 
20% 

 
6% 

 
6% 

 
20% 

 
24% 

 
10% 

 
3% 

        
A tabela anterior demonstra que entre os servidores pesquisados existe 

um equilíbrio de satisfação e insatisfação entre os itens que compõe o fator crescimento e 

segurança na FS, o que pode estar relacionado a ausência de uma política de formação 

continuada para os servidores.  

O fator integração social no trabalho, determinante da QVT é 

apresentado nos itens 1, 7, 11 e 19, da tabela 6, a seguir. 

Tabela 6 – Fator de integração social no trabalho. 

Itens 
Fortemente 
Insatisfeito 

Insatisfeito 
Levemente 
Insatisfeito 

Neutro 
Levemente 
Satisfeito 

Satisfeito 
Fortemente 
Satisfeito 

Item 1. 
Relacionamento com os 
colegas de trabalho 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3% 

 
13% 

 
51% 

 
31% 

Item 7. 
 Integração entre os 
indivíduos na Organização 

 
- 

 
6% 

 
17% 

 
20% 

 
20% 

 
31% 

 
- 

Item 11. 
Possibilidade de ser 
ouvido pelos colegas de 
trabalho 

 
- 

 
3% 

 
3% 

 
24% 

 
27% 

 
31% 

 
6% 

Item 19. 
Cooperação entre colegas 
de trabalho 
 

 
3% 

 
- 

 
- 

 
13% 

 
20% 

 
41% 

 
17% 

 

De acordo com os dados é observado como predominante a percepção 

de satisfação entre os servidores da FS com os itens que compõem a integração social no 

trabalho, destacando-se o item 1 com 51% das respostas.  

A seguir é apresentado na tabela 7 o fator – condições de trabalho dos 

servidores FS/UnB. 
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Tabela 7 - Distribuição das freqüências de respostas quanto ao fator condições de trabalho. 

 

Itens 
Fortemente 
Insatisfeito 

Insatisfeito 
Levemente 
Insatisfeito 

Neutro 
Levemente 
Satisfeito 

Satisfeito 
Fortemente 
Satisfeito 

Item 6. 
As condições físicas 
(iluminação, ventilação, 
ruído e temperatura) do 
local de trabalho 

 
3% 

 
17% 

 
6% 

 
20% 

 
17% 

 
31% 

 
3% 

Item 9. 
A limpeza/conservação do 
local de trabalho 

 
3% 

 
10% 

 
6% 

 
10% 

 
17% 

 
41% 

 
10% 

Item 12. 
Espaço físico do local de 
trabalho 

 
- 

 
10% 

 
6% 

 
6% 

 
20% 

 
44% 

 
10% 

Item 15. 
Oportunidade para 
recreação (TV, jogos, etc.) 

 
31% 

 
17% 

 
17% 

 
10% 

 
17% 

 
3% 

 
6% 

Item 17. 
A qualidade do mobiliário 
existente no local de 
trabalho 

 
- 

 
13% 

 
10% 

 
20% 

 
13% 

 
31% 

 
3% 

 

Quanto ao fator condições de trabalho é observada uma 

predominância relacionada aos itens 9 com 41% e o item e 12 com 44% de satisfação, estando 

de acordo com os indicadores de QVT sugeridos por Walton (1973), relacionado com as 

condições de trabalho: jornada de trabalho adequada; ambiente físico seguro e saudável. 

Em seguida, a Tabela 8 apresenta os dados das percepções destes 

servidores quanto ao comprometimento organizacional. 

 



37 
�

Tabela 8 – Percepções dos servidores efetivos da FS/UnB quanto à organização. (n=29) 
 

Pergunta: Quanto o (a) Sr (a) discorda ou concorda com este aspecto de seu trabalho? 
 

 
Itens 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
muito 

Discordo 
levemente 

Não 
discordo, 

nem 
concordo 

Concordo 
levemente 

Concordo 
muito 

Concordo 
plenamente 

1. Eu seria muito feliz em 
dedicar o resto da minha 
carreira nesta organização. 

10% - 6% 17% 24% 17% 20% 

2. Eu realmente sinto os 
problemas da organização 
como se fosse meus 

10% - 3% 17% 34% 17% 13% 

3. Eu não sinto um forte 
senso de integração com 
esta organização 

20% 6% 13% 24% 17% 10% 3% 

4.Eu não me sinto 
emocionalmente vinculado 
a esta organização 

27% 17% 13% 13% 10% 17% 10% 

5.Eu não me sinto como 
uma pessoa de casa nesta 
organização 

24% 27% 10% 6% 13% 10% 3% 

6.Esta organização tem um 
imenso significado pessoal 
para mim 

3% - 3% 10% 13% 51% 17% 

7.Na situação atual, ficar 
nesta organização é na 
realidade uma necessidade 
mais do que um desejo. 

17% 6% 10% 6% 24% 17% 17% 

8.Mesmo que eu quisesse, 
seria muito difícil para eu 
deixar esta organização 
agora. 

10% 6% 6% 31% 6% 24% 13% 

9.Se eu decidisse deixar 
essa organização agora, 
minha vida ficaria bastante 
desestruturada. 

10% 3% - 13% 20% 31% 20% 

10.Eu acho que teria 
poucas alternativas se 
deixasse essa organização 

24% 6% 6% 6% 27% 17% 10% 

11.Uma das poucas 
conseqüências negativas 
de deixar essa organização 
seria a escassez de 
alternativas imediatas. 

13% 10% 6% 13% 20% 24% 10% 

12.Eu não sinto nenhuma 
obrigação de permanecer 
nesta organização 

34% 20% 17% 17% 3% - 6% 

13.Mesmo se fosse 
vantagem para mim, sinto 
que não seria certo deixar 
essa organização agora. 

13% 6% 17% 13% 13% 24% 10% 

14.Essa organização 
merece minha lealdade 6% 3% - 6% 3% 44% 34% 

15.Eu não deixaria essa 
organização agora porque 
tenho uma obrigação 
moral com as pessoas 
daqui. 

17% 10% 10% 24% 27% 3% 6% 

16.Eu devo muito a essa 
organização 
 

10% 3% - 6% 31% 17% 31% 

 
A tabela 8 apresenta a relação entre os servidores da FS e a 

organização. O resultado sugere um comprometimento com a organização como demonstra o 
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item 6 - Esta organização tem um imenso significado pessoal para mim, com 51% (concorda 

muito) e o item 14 - Essa organização merece minha lealdade, com 44% (concorda muito). 

Nas tabelas acima aparecem em parte, o conceito de Walton (1973) sobre 

a QVT, apresentada  de forma global compreendendo desde as necessidades básicas do indivíduo 

até as condições de trabalho encontradas na organização. 

Assim, não são apenas as condições de trabalho e a remuneração que 

influenciam na qualidade de vida dos trabalhadores, mas aspectos muito mais profundos, 

como aceitação no grupo, orgulho, identificação com seu trabalho, auto-estima e auto-

realização são itens importantes para a satisfação do trabalhador. Importa ressaltar que as 

organizações têm condições de satisfazer muitas dessas necessidades, fazendo com que seus 

membros alcancem uma boa qualidade de vida e sintam-se comprometidos com seu 

desenvolvimento contínuo. (MEDEIROS, 2002) 
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7 – CONCLUSÕES  
 

Esta pesquisa teve como objetivo geral avaliar qualitativamente com 

base nos dados empíricos, a percepção de satisfação com a qualidade de vida dos Servidores 

Técnico-Administrativos, efetivos da Faculdade de Ciências da Saúde - FS da Universidade de 

Brasília - UnB, no contexto do trabalho. 

Como objetivo específico buscou traçar um perfil sócio-econômico dos 

servidores efetivos da FS/UnB, identificar a percepção destes servidores com relação à qualidade 

de vida no trabalho e recomendar ações que visem a melhoria das condições de vida dos 

servidores efetivos lotados na FS. 

Esta pesquisa apresentou um instrumento para a percepção dos 

servidores da FS onde possibilitou a estes servidores expressar seus sentimentos e 

expectativas com relação à organização, do ponto de vista da saúde física, estado psicológico, 

níveis de independência, relacionamento social, características ambientais, estando de acordo 

com a definição da Organização Mundial da Saúde – OMS. (WHOQOL GROUP, 1995) 

 Dos 45 servidores técnico-administrativos da FS, 29 responderam ao 

questionário, tendo em vista os servidores transferidos para outros órgãos, licenças, férias, etc. 

De acordo com os dados encontrados no perfil demográfico (Tabela 3), 

observa-se uma predominância do sexo masculino no quadro destes servidores, o que pode 

estar relacionado com as atividades de técnico de laboratório que aparece na tabela com 41%.  

Quanto ao tempo de serviço é identificado um envelhecimento do 

quadro de servidores com um perfil de 44% com mais de 20 e menos de 30 anos de serviços. 

Entre os fatores que podem estar relacionados com os números apresentados, é sugerida a 

falta de uma política de reposição do quadro dos servidores. 

Foram apresentadas aos participantes desta pesquisa questões 

relacionadas com suas percepções quanto à qualidade de vida no contexto do trabalho. 

Percebe-se uma predominância de satisfação com a maioria dos itens sugeridos na tabela 4 

com destaque para o item relacionamento com os colegas de trabalho, proposto como critério 

de integração social na organização, Walton (1973). 

Com relação à percepção dos servidores da FS quanto ao seu 

comprometimento organizacional, a tabela 8 apresenta um resultado de equilíbrio entre a 

concordância e a discordância dos itens apresentados conforme pode ser observado no item 6 

(esta organização tem um imenso significado pessoal para mim) com 51% das respostas – 

concorda muito; contra 34% das respostas do item 12 (eu não sinto nenhuma obrigação de 

permanecer nesta organização) – discorda plenamente.  
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A presente pesquisa tem como recomendação para a melhoria da 

qualidade de vida no trabalho a prática da humanização do trabalho, sugerida por WESTLEY 

(1979), a visão holística do ser humano e a não compartimentalização como propõe FRANÇA 

(1996).  

Recomenda ainda que, as questões do comportamento do indivíduo no 

trabalho sejam exercitadas de forma higiênica, ou seja, a compreensão da realização; o 

reconhecimento; o próprio trabalho; a responsabilidade e o progresso ou desenvolvimento na 

organização, sendo estes aspectos motivadores para o servidor. 

 

 

  
  



41 
�

REFERÊNCIAS 
 
ALBUQUERQUE, L.G. e FRANÇA, A.C.L. Estratégias de recursos humanos e gestão da 
qualidade de vida no trabalho: o stress e a expansão do conceito de qualidade total. Revista 
de Administração. São Paulo, abr./jun. 1998, vol. 33, nº 2, p.40-51. 
 

ARAÚJO, M.A.D. Planejamento estratégico: um instrumental à disposição das 
universidades. Documento de trabalho. n.2. UFRN/CCSA/DSC/PPGA. Natal, mar. 1997. 
p.1-10. 
 

BALLONE GJ - Curso sobre Estresse - in. PsiqWeb Psiquiatria Geral, Internet, 1999 - 
disponível em http://www.psiqweb.med.br/cursos/stress1.html 
 

BOWLING, A. Helth Related Quality of Life: a discussion of the concept, its use and 
measurement. In: BOWLING, A., ed. Measuring Disease. A review of disease-specific 
quality of life measurement scales. Buckingham, Philadelphia. Open University Press, 1995a. 
p.1-19. 
 

BRASIL. Constituição 1988. Constituição. República Federativa do Brasil. Disponível em: 
http://www.senado.gov.br/sf/legislacao/const/. Abril, 2007. 
 

CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração. 6.ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 2000. 
 

DA SILVA, M.A.D. e MARCHI, De R. Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho. Ed. Best 
Seller, Circulo do Livro 
 

DAVID, L.M.L. Qualidade de vida no trabalho e comprometimento organizacional: 
análise de suas relações em uma unidade do exército. Dissertação (Mestrado Gestão Social e 
Trabalho). Universidade de Brasília. Brasília-DF. 2005. 
 

DAVIS, K; WERTHER, W.B. Administração de pessoal e recursos humanos. São Paulo: 
McGraw-Hill, 1983. 
 

FAYOL,H. Administração industrial e geral. 9. ed. São Paulo: Atlas, 1981. 
 

FERNANDES, Eda. Qualidade de Vida no Trabalho: como medir para melhorar. Salvador: 
Casa da Qualidade Editora Ltda., 1996. 
 

FRANÇA, A.C. Qualidade de Vida no Trabalho: conceitos, abordagens, inovações e 
desafios nas empresas brasileiras. Revista Brasileira de Medicina Psicossomática. Rio de 
Janeiro, vol. 1, nº 2, p. 79-83, abr./mai./jun. 1997. 
 
FRANÇA, A.C.Limong. Indicadores Empresariais de Qualidade de Vida no Trabalho 
esforço empresarial e satisfação dos empregados no ambiente de manufaturas com 
certificação ISSO 9000. Tese de Doutorado em Administração na USP em 1996. 



42 
�

FREITAS, M.E. de. Cultura Organizacional: Identidade, Sedução e Carisma. O 
imaginário social e organizacional moderno, cap.3. Rio de Janeiro. Ed. FGV, 1999.  
 

FREITAS, T. J. S. ; AMORIM, T. N. ; BARROS FILHO . Servidor Público e Qualidade de 
Vida: União Impossível?.. In: III International Conference of The Iberoamerican Academy of 
Management, 2003, São Paulo. Anais do III International Iberoamerican Conference, 
2003. 
 

HACKMAN,J.R.; OLDHAM,G.R. Development of the job diagnostic survey. Jornal of 
Applied Psychology, v.60, n.2 p. 159-170, 1975. 
 

HUSE,E. e CUMMINGS. T. Organization development and change. 3 ed. St. Paul: West, 
1985. 
 

MASCI, C.B. Stress no trabalho: um desafio à medicina moderna. Ver.Brasileira de 
Clínica e Terapêutica, 3,89-94, 1988. 
 

MEDEIROS, E.G. Análise da Qualidade de Vida no Trabalho: Um Estudo de Caso na 
Área da Construção Civil. Porto Alegre: UFRGS/PGA, 2002. Dissertação (Mestrado em 
Administração), Escola de Administração, Programa de Pós-Graduação em Administração, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2002. 
 

NADLER, D.A.; LAWLWER,E.E. Quality of work life: perspectives and directions. 
Organization Dynamics. v.11, p.20 – 30, Winter, 1983. 
 

PASCHOAL, S.M.P. Qualidade de Vida do Idoso: elaboração de um instrumento que 
privilegia sua opinião. Dissertação (Mestrado em Medicina) – Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. 
 

PEREIRA, V.M. Uma ferramenta para avaliar a qualidade de vida no trabalho dos 
servidores técnico-administrativos da UNIFEI. Dissertação (Mestrado em Engenharia de 
Produção) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2003. 
 

PR. Presidência da República. Lei 8.112/90. Disponível em: 
www.planalto.gov.br/civil/leis/L88112cons.htm. Em Abril, 2007. 
 

RAMOS, W.M. A qualidade de vida no trabalho de médicos e enfermeiros: um estudo de 
casos em hospital público de Belo Horizonte. Belo Horizonte, MG. 1995. (Tese de 
Mestrado – Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG). 
 

ROCHA, S.K da; Qualidade de Vida no Trabalho: Um Estudo de Caso no Setor Têxtil. 
Dissertação  (Mestrado em Engenharia da Produção) da Universidade Federal de Santa 
Catarina. Florianópolis-SC – 1998. 

 

RODRIGUES, MVC. Qualidade de Vida no Trabalho: evolução e análise no nível 
gerencial. 9ª. ed. Rio de Janeiro (RJ): Vozes; 2002 



43 
�

 
RODRIGUES, MVC. Qualidade de Vida no Trabalho: evolução e análise no nível 
gerencial. Petrópolis: Editora Vozes; 1999 
 

SANTANA,A.S.; MORAES,L.F.R; KILIMNIK,Z.M. Qualidade de vida no trabalho: o 
estado da arte das pesquisas no Brasil. Gestare, v.1,p.1-21, 2003. 
 

SAUPE, R. Qualidade de Vida de estudantes de enfermagem conforme a Escala de 
Flanagan. Ver Ciência, Cuidado e Saúde, Maringá, v.1, n.2, p.287-293, 2002. 
 

SIQUEIRA, M.V.S. Gestão de pessoas e discurso organizacional. Crítica à relação 
indivíduo-empresa nas organizações contemporâneas. Ed. UCG. Goiânia, 2006. p.33 
 

TAYLOR,C.R. Princípios de administração científica. 7. ed., São Paulo: Atlas, 1987. 

 
UNB. Universidade de Brasília. Estatuto. Disponível em: 
http://www.unb.br/unb/estatuto.php. Em Abril, 2007. 
 

VASCONCELOS, A.F. Qualidade de Vida no Trabalho: Origem, Evolução e Perspectivas. 
Caderno de Pesquisas em Administração, São Paulo, v. 08, nº 1, janeiro/março 2001. 
 
VIEIRA, D.F.V.B. Qualidade de Vida no Trabalho dos Enfermeiros em Hospital de 
Ensino. Porto Alegre: UFRGS/PPGA, 1993. Dissertação (Mestrado em Administração), 
Faculdade de Ciências Econômicas, Programa de Pós-Graduação em Administração, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1993. 

 

WESTLEY, W.A. Problems and solutions in the quality of working life. Human Relations. 
v.32, n.2,p.11-123, 1979. 
 
WHOQOL Group. The World Health Organization Quality of Life assessment 
(WHOQOL): Position paper from the World Health Organization. Soc. Sei Med., Oxford, 
v.41, n.10, p. 1403-1409, 1995. 
 
WILKIPÉDIA – Tripalium. Enciclopédia Livre. Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/tripalium. Janeiro de 2007. 
 
WISNER, A. A inteligência no trabalho. Textos selecionados de ergonomia. 
FUNDACENTRO, 1994. 
 



44 
�

 
ANEXO I 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DOS SERVIDORES 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

Esclarecimentos ao sujeito da pesquisa 

Senhor (a) Servidor (a), 
Esta pesquisa tem por objetivo avaliar a percepção dos servidores técnico-administrativos da 
Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília com relação a Qualidade de Vida no 
Trabalho. 
Sua ajuda é solicitada no sentido de responder ao questionário anexo, apresentando sua opinião 
sobre os aspectos considerados.  
Todos os resultados serão apresentados sem a identificação das pessoas que responderam os 
questionários. 
Agradeço sua colaboração, e aproveito para me colocar a sua disposição.
Sinceramente,                      Josué Lopes Corrêa Neto 

 

PRIMEIRA PARTE 

Marque com um X o número que melhor corresponda a sua percepção, de acordo com as opções 
abaixo. Somente uma resposta é aceita para cada item. 
  

Quão satisfeito o (a) senhor (a) está com este aspecto de seu trabalho? 

1 2 3 4 5 6 7 
Fortemente 
insatisfeito 

Insatisfeito 
Levemente 
Insatisfeito 

Neutro 
Levemente 
Satisfeito 

Satisfeito 
Fortemente 
Satisfeito 

1.  Relacionamento com os colegas de trabalho 1 2 3 4 5 6 7 

2. Oportunidade de aprender coisas novas a cada dia 1 2 3 4 5 6 7 

3. A disponibilidade de residências funcionais 1 2 3 4 5 6 7 

4. Liberdade de expressão com a chefia 1 2 3 4 5 6 7 

5. Conhecimentos adquiridos através de cursos oferecidos pela Organização 1 2 3 4 5 6 7 
6. As condições físicas (iluminação,ventilação,ruído e temp.) o local de trabalho 1 2 3 4 5 6 7 

7. Integração entre os indivíduos na Organização 1 2 3 4 5 6 7 

8. Assistência médico-odontológica na Organização 1 2 3 4 5 6 7 

9. A limpeza/conservação do local de trabalho 1 2 3 4 5 6 7 

10. Possibilidade de amparo à família 1 2 3 4 5 6 7 

11. Possibilidade de ser ouvido pelos colegas de trabalho 1 2 3 4 5 6 7 

12. Espaço físico do local de trabalho 1 2 3 4 5 6 7 

13. Confiança que os chefes depositam nos subordinados 1 2 3 4 5 6 7 

14. O salário pago pela Organização 1 2 3 4 5 6 7 

15. Oportunidade para recreação (TV,jogos etc) no local de trabalho 1 2 3 4 5 6 7 

16. A certeza de receber o salário no final do mês 1 2 3 4 5 6 7 

17. A qualidade do mobiliário existente no local de trabalho 1 2 3 4 5 6 7 

18. Estímulo à aprendizagem contínua 1 2 3 4 5 6 7 

19. Cooperação entre colegas de trabalho 1 2 3 4 5 6 7 



45 
�

 

SEGUNDA PARTE 

 Quanto ao aspecto que descreve o seu mundo do trabalho, marque com um X o 

número que melhor corresponda a sua percepção. Marque apenas uma resposta para cada item. 

 Quanto o (a) Sr (a) discorda ou concorda com este aspecto de seu trabalho? 

1 2 3 4 5 6 7 
Discordo 

Plenamente 
Discordo 

Muito 
Discordo 

Levemente 
Não 

Discordo, 
Nem 

Concordo 

Concordo 
Levemente 

Concordo 
Muito 

Concordo 
Plenamente 

 
1. Eu seria muito feliz em dedicar o resto da minha carreira nesta 

organização. 
1 2 3 4 5 6 7 

2. Eu realmente sinto os problemas da organização como se fosse meus. 1 2 3 4 5 6 7 
3. Eu não sinto um forte senso de integração com esta organização. 1 2 3 4 5 6 7 
4. Eu não me sinto emocionalmente vinculado a esta organização. 1 2 3 4 5 6 7 
5. Eu não me sinto como uma pessoa de casa nesta organização. 1 2 3 4 5 6 7 
6. Esta organização tem um imenso significado pessoal para mim. 1 2 3 4 5 6 7 
7. Na situação atual, ficar nesta organização é na realidade uma 

necessidade mais do que um desejo. 
1 2 3 4 5 6 7 

8. Mesmo que eu quisesse, seria muito difícil para eu deixar esta 
organização agora. 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Se eu decidisse deixar essa organização agora, minha vida ficaria 
bastante desestruturada. 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Eu acho que teria poucas alternativas se deixasse essa organização. 1 2 3 4 5 6 7 

11 Uma das poucas conseqüências negativas de deixar essa organização 
seria a escassez de alternativas imediatas. 

1 2 3 4 5 6 7 

12 Eu não sinto nenhuma obrigação de permanecer nesta organização. 1 2 3 4 5 6 7 

13 Mesmo se fosse vantagem para mim, sinto que não seria certo deixar 
essa organização agora. 

1 2 3 4 5 6 7 

14 Essa organização merece minha lealdade. 1 2 3 4 5 6 7 

15 Eu não deixaria essa organização agora porque tenho uma obrigação 
moral com as pessoas daqui. 

1 2 3 4 5 6 7 

16 Eu devo muito a essa organização 1 2 3 4 5 6 7 
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TERCEIRA PARTE 

 Os itens abaixo auxiliarão na caracterização dos participantes da pesquisa (você 

não precisa se identificar). 

 

1 – Sexo:   
�

(  ) Masculino (  ) Feminino  
�

2 – Tempo de Serviço   
�

(   ) Até 10 anos (   ) Mais de 20 e menos de 30  
�

(   ) Mais de 10 e menos de 20 (   ) Mais de 30 anos  
�

3 – Cargo:   
�

(  ) Recepcionista (  ) Assistente Administrativo (  ) Auxiliar de Laboratório 
�

(  ) Téc. Assuntos 
Educacionais 

(  ) Téc. de Laboratório (  ) Téc. Audiovisual 

�

(  ) Produtor Cultural (  ) Des. de Artes Gráficas ( ) Auxiliar em Administração 
�

(  )Contínuo (  ) Tec. Cinematografia ( ) Copeiro 
�

( ) Cozinheiro ( ) Secretário Executivo ( ) Téc. Eletrotécnica 
�

( ) Téc. Prótese Dentária   
   
4 – Grau de escolaridade   
   
(  ) Ensino Fundamental Completo  (  ) Superior Completo 
�

(  ) Ensino Fundamental Incompleto  (  ) Superior Incompleto 
�

(  ) Ensino Médio Completo  (  ) Especialista 
�

(  ) Ensino Médio Incompleto  (  ) Mestrado 
�

  (  ) Doutorado 
�
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ANEXO II 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIMENTO 
 

 EU, ________________________________________________________, 

abaixo assinado, tendo sido devidamente esclarecido sobre todas as condições que constam no 

documento, “ESCLARECIMENTOS AO SUJEITO DA PESQUISA”, de que se trata a 

Pesquisa intitulado “QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DOS SERVIDORES 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA”, que tem como pesquisador responsável Josué Lopes 

Corrêa Neto, aluno do curso de especialização da Faculdade de Economia, Administração, 

Contabilidade e Ciências da Informação e Documentação –FACE da Universidade de 

Brasília-UnB, sob a orientação do Prof. Márcio Florentino Pereira – Deptº de Saúde 

Coletiva/FS, especialmente no que diz respeito ao objetivo da pesquisa, aos riscos e aos 

benefícios, declaro que tenho pleno conhecimento dos direitos e das condições que me foram 

assegurados, a seguir relacionados com a: 

1. Garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de qualquer dúvida a 

respeito dos procedimentos, riscos, benefícios e de outras situações relacionadas com a 

pesquisa; 

2. Liberdade de retirar o meu consentimento e deixar de participar do estudo, a qualquer 

momento, sem que isso me traga prejuízo no meu ambiente de trabalho; 

3. Segurança de que não serei identificado e que será mantido o caráter confidencial da 

informação relacionada a minha privacidade; 

4. Compromisso de que me será prestada informação atualizada durante o estudo, ainda que 

esta possa afetar a minha vontade de continuar dele participando; 

Declaro, ainda, que concordo inteiramente com as condições que me foram apresentadas e 

que, livremente, manifesto a minha vontade de participar da referida pesquisa. 

 

Brasília, ____ de _________________de 2007 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do Servidor 


