
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE NEGÓCIOS 

FINANCEIROS 
 

 

 

 

 

Gisele Aparecida de Morais 

 

 

 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DO BANCÁRIO EM UMA 

AGÊNCIA DA CIDADE DE CURITIBA PR 
 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre 

2011 



 

 

Gisele Aparecida de Morais 

 

 

 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DO BANCÁRIO EM UMA 

AGÊNCIA DA CIDADE DE CURITIBA PR 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso de 

Especialização, apresentado ao Programa de 

Pós-Graduação em Administração da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

como requisito parcial para a obtenção do título 

de Especialista em Negócios Financeiros. 
 

Orientador: Prof. Dr. Pedro Costa. 

Tutor-orientador: Anne Griza 
 

 

 

 

 

 

Porto Alegre 

2011 



 

 

Gisele Aparecida de Morais 

 

 

 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DO BANCÁRIO EM UMA 

AGÊNCIA DA CIDADE DE CURITIBA PR 

 

Trabalho de conclusão de curso de Especialização, 

apresentado ao Programa de Pós-Graduação em 

Administração da Escola de Administração da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como 

requisito parcial para a obtenção do título de 

Especialista em Gestão de Negócios Financeiros. 

 

Aprovado em ___de_____________ de 2011.  

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

________________________________________________ 

Prof.  

_________________________________________________ 

Prof.   

 

 

Porto Alegre  

2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a Deus, que me deu força para 

superar os obstáculos que surgiram na minha vida 

durante este curso, e a minha querida mãe, Zenilda 

Machado Viezzer, minha melhor amiga e sempre 

companheira. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 Meus sinceros agradecimentos a minha tutora-orientadora Anne Griza, pela paciência 

e orientação, se mostrando sempre prestativa e atenciosa ao sanar minhas dúvidas e avaliar 

meu trabalho. A minha amiga Ieda Maria Martins de Ávila, que me ajudou na análise dos 

dados, sendo tão importante num momento em que eu pensei não estar entendendo mais nada. 

Aos meus amigos e colegas de trabalho Camila Verona de Freitas e Daniel Felipe da Silva, 

pelo apoio e valiosa ajuda em alguns detalhes que fizeram toda a diferença no meu trabalho. 

A todos os meus colegas de agência que gentilmente participaram da pesquisa. 



 

 

RESUMO 

 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar as ações de Qualidade de Vida no 

Trabalho (QVT) praticadas na agência Santa Felicidade – Curitiba PR, de acordo com a visão 

dos funcionários. O objetivo geral desta pesquisa foi analisar as práticas de QVT e quais são 

seus reflexos no dia a dia dos funcionários pesquisados. Os objetivos específicos foram 

relacionar os fatores positivos e negativos que afetam sua qualidade de vida, identificar quais 

são as ações que fazem parte do programa QVT e qual o nível de percepção dos funcionários 

da agência, e por fim, analisar de que forma estas ações são colocadas em prática. Para que os 

objetivos fossem atendidos, foi aplicado um questionário onde os pesquisados responderam 

perguntas sobre seu perfil, satisfação com o trabalho desempenhado, sua qualificação 

profissional, perspectivas de crescimento na empresa, sendo um ponto bastante relevante o 

que se tratava dos fatores que influenciam sua qualidade de vida, tanto positivos quanto 

negativos. Os pesquisados também responderam questões sobre o programa QVT do banco, 

qual seu nível de conhecimento, quais são as ações praticadas na agência que eles consideram 

como parte do programa, como é sua participação e quais são os efeitos percebidos, bem 

como sugeriram melhorias para uma maior efetividade. Através da análise dos dados foi 

possível detectar os pontos mais relevantes quando se trata qualidade de vida no trabalho, 

relacionando-os com as teorias pesquisadas e também com a realidade da agência. O Banco 

Sustento divulga diversas ações que fazem parte de seu programa QVT, porém, na prática, 

poucos aspectos são percebidos pelos funcionários que participaram da pesquisa. Os 

funcionários citaram vários efeitos proporcionados pelas ações de QVT da agência, mas estes 

não ocupam um lugar tão importante em sua avaliação sobre o que pode contribuir para sua 

qualidade de vida e o que a prejudica, ou seja, as ações de QVT são percebidas por eles, mas 

são mais vistas como medidas paliativas e compensatórias dos aspectos negativos do trabalho, 

mas não os evita. Através deste estudo foi possível ter um parecer do funcionamento do 

programa para esse determinado grupo, o resultado pode proporcionar melhorias e maior 

assertividade.  

 

Palavras-chave: Qualidade de vida no trabalho. Programa QVT. Satisfação no trabalho. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

  Com a reestruturação do setor bancário, que ocorreu em meados dos anos 70, houve 

uma significativa mudança para seus trabalhadores, motivada pela redução nos postos de 

trabalho, pelo aumento da concorrência e instabilidade na carreira (LARANGEIRA, 1997). O 

mercado bancário é um dos mais competitivos que existe nos dias de hoje, conforme a 

referida autora e, em consequência disso, há uma acirrada disputa por clientes. Essa 

competitividade e a busca por lucros cada vez maiores são refletidas nas metas planejadas 

pelas diretorias das instituições financeiras.  

Em um mercado em que os produtos são muito semelhantes, o que faz a diferença 

muitas vezes é o fator humano. Para administrar as metas impostas pela empresa, o 

funcionário precisa lidar com a pressão e a sobrecarga de trabalho, e ao mesmo tempo tem o 

importante papel de conquistar o cliente e fazer com que ele adquira os produtos do banco e 

se mantenha fiel, sem que se deixe levar pela concorrência. Diante dessa sobrecarga 

enfrentada em seu cotidiano, é possível ao funcionário ter qualidade de vida no trabalho? E 

qual a sua percepção sobre a QVT? 

 De acordo com Limongi-França (2010), são muitos os fatores que podem influenciar 

essa percepção: realização pessoal com o trabalho executado, salário, perspectiva de ascensão 

profissional, reconhecimento, ambiente, relacionamento com os colegas e superiores e vários 

outros. A maioria das expectativas criadas pelo funcionário terá suas respostas de acordo com 

as políticas de recursos humanos das empresas, aquelas relacionadas à remuneração, 

promoção a melhores cargos, avaliações e clima organizacional, pois as pessoas dedicam 

grande parte de seu tempo para o desempenho de suas funções e esperam a valorização por 

parte de seu empregador.  

Atualmente, segundo o Dr. Alberto Ogata, médico e presidente da Associação 

Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV) na apresentação ao livro de Souza e Fontes (2010), 

no mundo empresarial, percebe-se a preocupação com a preservação do meio ambiente, 

através da correta destinação dos resíduos, por exemplo, como programas de reciclagem, 

redução e reaproveitamento dos mesmos. Empresas que se preocupam com o meio ambiente 

são vistas com bons olhos e ganham competitividade, sabendo disso, investem tempo e 

dinheiro em projetos e ações dessa natureza. Infelizmente não se percebe, nessa mesma 

proporção, a preocupação com a preservação dos recursos humanos.  
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Em uma realidade de alta competitividade, pouca estabilidade e segurança, em razão 

da pressão e cobrança sofrida, é fundamental que os problemas de saúde, sejam físicos ou 

psicológicos, possam ser prevenidos, e não apenas tratados. Empresas preocupadas com a 

qualidade de vida de seus funcionários criam programas que incentivem seu bem-estar e 

obtêm como retorno, quando estes programas se mostram eficazes, alguns benefícios em seus 

resultados, à medida que o funcionário satisfeito atende melhor seus clientes e contribui de 

maneira mais efetiva ao alcance dos objetivos corporativos. Sabem que, cuidando de seus 

colaboradores, estão preservando não só o bem-estar deles, mas também a sobrevivência de 

seu próprio negócio.  

A fim de analisar de forma prática as ações criadas pelas empresas para aumentar a 

qualidade de vida no trabalho de seus colaboradores, foi realizada uma pesquisa em uma 

agência de um banco aqui chamado de “Banco Sustento” 1. Trata-se de um banco comercial, 

cujo porte o coloca entre os maiores do país. A agência objeto desta pesquisa está localizada 

na cidade de Curitiba (PR), no bairro de Santa Felicidade. A verba de QVT é utilizada na 

contratação de uma academia que presta serviço a muitas dependências na cidade de Curitiba, 

a atividade escolhida é a massagem expressa, mais conhecida como Quick Massage, feita toda 

quarta e sexta-feira, das 16 às 18 horas. Usufruem desse benefício não apenas funcionários, 

mas também terceirizados. 

A partir dessa realidade, surgiu a questão de pesquisa: Como as ações da política de 

QVT promovidas pelo Banco Sustento são percebidas pelos funcionários da agência Santa 

Felicidade e de que forma essas ações interferem em sua qualidade de vida?  

  

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Analisar as políticas de qualidade de vida promovidas pelo Banco Sustento, de acordo 

com a percepção dos funcionários da agência Santa Felicidade (PR) e os reflexos destas em 

seu dia a dia. 

 

                                                           
1
 Nome fictício dado à organização, para manter seus dados em sigilo. 
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1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Identificar as medidas adotadas pelo Banco para promover a qualidade de vida no 

trabalho e o nível de percepção dos pesquisados acerca dessas ações; 

 Analisar a praticidade do programa de QVT no cotidiano dos funcionários da agência 

Santa Felicidade; 

 Relacionar, a partir da visão dos funcionários, quais os fatores que prejudicam e os que 

favorecem sua qualidade de vida no trabalho. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

Neste tempo em que se fala em foco no cliente, foco no relacionamento, é fundamental 

que as empresas estejam atentas ao seu fator humano, pois para se ter um cliente satisfeito é 

preciso antes que se tenha um colaborador satisfeito. Através dessa pesquisa buscou-se 

elencar quais os fatores que afetam a qualidade de vida do bancário que trabalha nesta agência 

de varejo na cidade de Curitiba. Por estar sujeito a fortes cobranças e sobrecarga no trabalho, 

o trabalhador bancário, como qualquer outra pessoa, precisa ter tempo e energia para investir 

no seu lazer e bem-estar, ou seja, qualidade de vida no trabalho deve encerrar seus conceitos 

em uma ideia central: bem-estar físico e psicológico. Com o resultado da pesquisa, pretendeu-

se compreender quais os fatores que afetam a QVT e quais as ações adotadas pelo banco que 

realmente contribuem para o bem-estar do funcionário, bem como de que forma a política de 

QVT pode ser mais bem empregada, baseado nas percepções dos pesquisados e suas 

sugestões de melhorias. 

 A seguir é apresentado o referencial teórico sobre o tema Qualidade de Vida no 

Trabalho, na sequência são descritos os procedimentos metodológicos norteadores da presente 

pesquisa e as ações de QVT desenvolvidas na agência pesquisada. Em seguida são 

apresentados os resultados, as considerações finais, as referências bibliográficas e por fim, o 

anexo que faz parte da pesquisa.  
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2 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 

 

Durante muito tempo, as empresas enxergavam políticas de RH (Recursos Humanos) 

como medidas paliativas para evitar demandas judiciais e consequentemente, prejuízos 

financeiros, como afirmam Souza e Fontes (2010). Estas velhas percepções deram lugar aos 

conceitos fortemente difundidos no mundo empresarial: funcionário satisfeito produz mais e 

melhor. Esse conceito é fundamental para empresas que trabalham com atendimento a 

clientes, principalmente vendas e prestação de serviços. Reconhecer que a satisfação do 

colaborador afeta diretamente a satisfação do cliente é essencial para a conquista de bons 

resultados (SOUZA e FONTES, 2010). 

 Ainda segundo os referidos autores, para liderar uma equipe, os gestores do modelo 

atual precisam pautar suas decisões levando em consideração não apenas análises frias de 

dados fornecidos pelo sistema, mas a importante contribuição da mão de obra que estará na 

ponta, trabalhando com essas informações e atendendo seus clientes. O atendimento pessoal é 

um fator que contribui muito para a satisfação do cliente. Um funcionário satisfeito sentir-se-á 

mais motivado a prestar um atendimento de qualidade e atingir os objetivos da empresa 

(SOUZA e FONTES, 2010) 

 O termo QVT – Qualidade de Vida no Trabalho – surgiu nos anos 50, através de 

estudos sobre a organização de trabalho, com o intuito de tornar a vida dos trabalhadores 

menos penosa, de acordo com Fernandes (1996). Conforme Tolfo e Piccinini (2001) o 

movimento tomou força nos anos 60 quando houve uma maior conscientização de que deve 

existir uma forma de buscar melhores condições de trabalho e diminuir os efeitos negativos 

causados pela atividade exercida. 

 De acordo com Albuquerque e Limongi-França
2
 (apud Souza e Fontes, 2010, p.92):  

Qualidade de vida é um conjunto de ações de uma empresa que envolve diagnóstico 

e implantação de melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais dentro 

e fora do ambiente de trabalho, visando propiciar condições plenas de 

desenvolvimento humano e durante a realização do trabalho.  

Souza e Fontes (2010) consideram que uma boa gestão de programas de QVT deve 

conciliar os interesses corporativos – como qualidade de produtos e serviços prestados, 

satisfação do cliente, criação de valor econômico e social para a empresa e a sociedade e 

                                                           
2 ALBUQUERQUE, L. G.; LIMONGI-FRANÇA, A. C. Estratégias de Gestão de Pessoas e gestão da qualidade 

de vida no trabalho: o stress e a expansão do conceito de qualidade total. Revista de Administração, São Paulo, 

v. 33, n. 2, p. 40-51, Abr./Jun. 1998. 
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principalmente sua permanência duradoura no mercado – com os interesses, necessidades e 

objetivos, pessoais e profissionais dos indivíduos que fazem parte da organização. No 

contexto de QVT, um fator depende e é afetado pelo outro, isto é, para atender os interesses 

corporativos, a empresa depende da atuação de seu recurso humano, e não de qualquer forma, 

mas sim da melhor forma, em altos padrões de produtividade e eficiência. 

Souza e Fontes (2010) entendem que o público inserido no universo corporativo está 

mais preparado para o mercado de trabalho exigente, lida com metas pessoais e profissionais 

mais ambiciosas, está mais inteirado sobre seus direitos, o que o torna mais esclarecido e 

igualmente exigente. Ainda segundo Souza e Fontes (2010, p. 92), ao investir em seu capital 

humano, as empresas “buscam melhorias dos indicadores de saúde e bem-estar, ao mesmo 

tempo em que buscam melhorias dos indicadores de produtividade e qualidade”, ou seja, as 

políticas de QVT conciliam os interesses da organização com a satisfação dos seus 

colaboradores, para assim atingir seus objetivos estratégicos.  

Souza e Fontes (2010) também alertam para o fato de que acreditar que apenas o 

salário e alguns benefícios são suficientes para manter colaboradores qualificados é uma ideia 

que se tornou obsoleta e, insistindo nessa estratégia, as empresas correm grande risco de 

perder seu capital humano e intelectual.  A isso Limongi-França (2010) corrobora e expõe que 

o conceito de QVT é, antes de tudo, resumido em bem-estar físico e psicológico, já que o 

trabalho é parte fundamental da vida do indivíduo, não há como separá-lo da vida pessoal, não 

há como não envolvê-lo em suas relações familiares e sociais. Limongi-França (2010, p.23) 

vai além, afirmando que o tema está diretamente ligado à sobrevivência da espécie: “Muitos 

são os fatores desencadeadores de ações de QVT. As demandas de qualidade de vida não são 

aleatórias. Elas pressupõem necessidades a serem atendidas no sentido da preservação pessoal 

e da sobrevivência da espécie”. 

Segundo a autora, entre esses fatores desencadeadores de QVT estão expectativa de 

vida, aumento do tempo dedicado ao trabalho, hábitos de vida, relacionamento familiar, 

competitividade, desejo de ascensão profissional, pressões organizacionais, remuneração, 

medo do desemprego, entre outros. Para Limongi-França (2010), existem diversos aspectos 

que influenciam a qualidade de vida do trabalhador, como uma rede de interação que o afeta 

diretamente e é afetada por ele: família, empresa, colegas, ambiente, amigos, clientes. 

Os indivíduos estão cada vez mais expostos à pressão, cobrança por resultados mais 

rápidos e representativos, precisam lidar com a competitividade e impessoalidade de seu 
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ambiente de trabalho (RONCHI 2010). O autor alerta para os riscos físicos e emocionais aos 

quais os trabalhadores ainda estão sujeitos nos dias de hoje: 

O ritmo e a carga de trabalho tem aumentado constantemente, transformando os 

indivíduos, visto que impõem assimilações em diversos aspectos, tais como 

fisiológicos, sociais, humanos e até morais. As pressões de produção, as novas 

tecnologias e a arquitetura psicossocial do ambiente de trabalho tem forçado a uma 

escassez de contatos sociais positivos. Com um ambiente profissional cada vez mais 

desgastante física e emocionalmente, percebe-se e erosão da dignidade e do desejo, e 

como conseqüência, podem afetar a saúde dos indivíduos (RONCHI, 2010, p. 103). 

 O referido autor ainda frisa esse ritmo acelerado na busca por melhores resultados e 

aumento da produtividade: “a consequência é um fadiga constante, oriunda de um mundo 

viciado em alta performance” (RONCHI, 2010, p. 105). A tendência é o aumento do estresse, 

afetando a saúde do trabalhador.  

 Nesse contexto, segundo RONCHI (2010), os indivíduos sentem a necessidade de 

adotar medidas que possam lhes proporcionar qualidade de vida, a fim de conseguir equilibrar 

o estresse e o ritmo acelerado, na tentativa de preservar sua saúde física e emocional. As 

empresas reconhecem essa necessidade e buscam investir em políticas de QVT consistentes e 

abrangentes, a fim de adotar ações que possam de fato contribuir para a qualidade de vida dos 

trabalhadores. 

 Sobre a busca pela qualidade de vida, Souza e Fontes (2010, p.17) afirmam: “é a busca 

incessante de todo o ser humano para se perceber feliz e autorrealizado a maior parte do 

tempo possível”. Segundo os autores, as necessidades do ser humano em todos os aspectos, 

sejam eles físicos, emocionais, psicológicos e espirituais, abrangem todos os setores de sua 

vida, não apenas o pessoal, mas também o profissional. Ao iniciar seu dia de trabalho e ao 

longo dele, o indivíduo não esquece as situações pendentes relacionadas à sua vida pessoal. 

Para Souza e Fontes (2010), por mais que ainda exista o discurso de não misturar vida pessoal 

com trabalho, o ser humano não é um computador que consegue organizar sua vida em 

arquivos e só acessá-los quando conveniente. Ao encerrar seu expediente, leva com ele para 

casa todas as situações vivenciadas em seu trabalho, sejam problemas, preocupações, 

pendências, conflitos, assim como as experiências de sucesso e realizações no exercício de 

sua profissão. 

 Sobre a abrangência dos conceitos de QVT, Souza e Fontes (2010, p.17) destacam: 

Esta proposição abrangente e integral de qualidade de vida não pode ser diferente 

quando se trata especificamente de QVT. O universo do trabalho, ao qual dedicamos 

uma parte significativa do melhor que temos e somos, não deixa de ser palco, em 

sua realidade cotidiana, dos mesmos anseios e necessidades que um indivíduo possui 

em outros momentos de sua vida. 
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Ronchi (2010) considera que o ser humano busca satisfação através do trabalho que 

realiza, e que não a mede apenas pelo salário recebido. O reconhecimento do seu trabalho vai 

além da remuneração, abrange o clima de trabalho, o relacionamento com os colegas, com os 

superiores, as condições de trabalho, as possibilidades de ascensão, a satisfação pessoal pelo 

trabalho que desempenha (RONCHI, 2010). Sobre a satisfação no trabalho, Souza e Fontes 

(2010, p.23) corroboram e acrescentam que esse sentimento está ligado a saúde emocional do 

trabalhador:  

Saúde emocional, no ambiente de trabalho, tem relação com o prazer e a satisfação 

com aquilo que se faz; como o sentir-se seguro, respeitado e reconhecido; com a 

percepção de condutas éticas e de relações interpessoais civilizadas e cooperativas; 

com a perspectiva de crescimento e com a sensação de que o trabalho, além de 

gratificante, contribui decisivamente para construção de uma auto-imagem positiva e 

para dar sentido à própria vida, através de sua identidade profissional. 

 Muitos são os aspectos ligados ao tema QVT, como considera Limongi-França (2010). 

A referida autora afirma que o assunto é tratado de forma ampla e muitas vezes confusa, pois 

as várias definições de QVT consideram legislação de saúde e segurança, hábitos de vida, 

motivação, participação em projetos sociais, preservação do meio-ambiente. Não se pode 

focar apenas em problemas de saúde, pois um dos objetivos dos programas de QVT é evitar a 

doença e não apenas tratar a já existente. Da mesma forma, é incoerente dizer que QVT 

corresponde apenas a hábitos de vida, já que o funcionário é sim, autor importante no 

processo, mas a empresa também.  

 Sobre a evolução das ações em QVT, Limongi-França (2010, p. 32) destaca: 

Na última década, a qualidade de vida no trabalho das empresas ascendeu, de forma 

gradativa e sistemática, de características essencialmente operacionais e legisladas 

para ações corporativas estratégicas. As responsabilidades dos profissionais 

envolvidos com o tema têm início em questões de saúde e segurança e ampliam-se 

para qualidade pessoal, qualificação profissional e cultural, planejamento, trabalho 

voluntário e cidadania. 

 Sobre o investimento em programas de QVT, Souza e Fontes (2010, p. 93) expõem: 

É consenso que as empresas, para construir e garantir a competitividade e a 

sustentabilidade futura, devem começar a trabalhar nesta direção desde já, 

investindo de forma integral em seu capital humano. A implantação de programas de 

QVT nas empresas é uma das estratégias consideradas imprescindíveis para a 

percepção do colaborador de que ele está sendo incluído, apoiado e valorizado nesta 

longa travessia para um futuro sustentável.  

Souza e Fontes (2010) consideram que, ao investir na saúde emocional dos 

trabalhadores, no seu bem-estar físico e emocional, melhorando suas condições de trabalho, as 

empresas conquistam vantagens competitivas, fazendo com que as ações de QVT adquiram 

status de decisões estratégicas. Os autores consideram que proporcionar satisfação aos 
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funcionários terá como consequência o aumento de sua produtividade e melhoria em sua 

performance. 

Nesse contexto, Souza e Fontes (2010) acreditam que, intencionalmente ou não, as 

empresas já investem na melhoria da saúde emocional dos funcionários, buscando a elevação 

dos índices de satisfação interna. Para os autores, as empresas estão enxergando o quanto 

pode ser importante para seus resultados o fato de investir em capacitação e valorização do 

seu capital humano, criando um ambiente saudável para se trabalhar. Sobre as atitudes 

adotadas pelas empresas, os autores destacam (2010, p. 22): 

As empresas partem do pressuposto, atualmente bem mais óbvio, de que a 

excelência na arte de valorizar e lidar com as pessoas que criam e detêm o 

conhecimento é o principal diferencial para enfrentar o acirramento da concorrência, 

entre as grandes corporações na busca de talentos. Vêem nessa estratégia, o 

“diferencial” das políticas de gestão de pessoas que asseguram a sustentabilidade de 

seus negócios no presente e, principalmente no futuro. 

 

 

2.1 REESTRUTURAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO BANCÁRIO 

 

 

 O setor bancário passou por drásticas transformações em meados da década de 70, de 

acordo com Larangeira (1997). Tais transformações foram influenciadas por acontecimentos 

econômicos e pela própria reestruturação do sistema financeiro e foram coordenadas pelo 

Banco Central do Brasil, em razão da necessidade de ajustes nas economias nacionais 

(SEGNINI, 1999).  

De acordo com Larangeira (1997), essas transformações provocaram o aumento da 

concorrência, a diversificação de produtos e serviços, trazendo consigo alterações do sistema 

produtivo de trabalho. Também segundo Larangeira (1997, p.111), antes de acontecer tal 

reestruturação, “o mercado interno estruturava-se de forma fechada, com um modelo 

rigorosamente hierárquico e o critério utilizado para promoção e ascensão era o tempo de 

serviço”.  

De acordo com estudo divulgado pelo DIEESE em julho de 1997, o mercado bancário 

eliminou cerca de 40% de seus postos de trabalho em 7 anos, a partir de 1990, consequência 

de ajustes na economia, que aconteceu a partir da segunda metade da década de 80. Sobre o 

estudo do DIEESE, Vargas (2010, p. 19) fala de mudanças internas e externas, ou seja, de 

mudanças nas políticas internas dos bancos, com a “redução de custos operacionais, 
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desenvolvimento e progresso na tecnologia da informação, alteração nas técnicas de gestão, 

redução dos postos de trabalho e aumento da terceirização”, e no que diz respeito a 

influências externas, Vargas (2010, p. 19) cita a “implantação do Plano Real, que foi marcada 

por falências, fusões, aquisições e incorporações entre empresas, com o objetivo de se tornar 

mais competitivo no mercado”.  Já Segnini (1999) destaca o desenvolvimento da tecnologia e 

o aumento da rede de agências bancárias e do número de clientes como fatores relevantes 

dessas mudanças no sistema financeiro. 

 Sobre o estudo do DIEESE, Vargas (2010, p. 19), conclui: 

Todo esse processo de adequação do sistema financeiro nacional a um mercado 

mundial implicou em mudanças também na organização do trabalho e 

consequentemente, na vida dos trabalhadores, sendo estas transformações 

caracterizadas por processos de demissão em massa e aumento do desemprego, 

intensificação e ampliação das tarefas executadas, terceirização e precarização do 

trabalho, flexibilização da jornada de trabalho e da remuneração. 

 Segnini (1999, p. 187) ainda destaca a redução nos postos de trabalho: “Dessa forma, 

se em 1986 a categoria representava um milhão de trabalhadores, em 1996 foi reduzida para 

497 mil bancários, ou seja, em dez anos, 503 mil postos de trabalho foram suprimidos”. 

 Sobre a atual participação do trabalhador bancário no mercado de trabalho, o DIEESE 

publicou em agosto de 2011, através de sua Pesquisa de Emprego Bancário, que em dezembro 

de 2010, os bancários representavam o número de 483.097 em todo Brasil, número um pouco 

menor do que o divulgado em 1996. 

 

 

2.2 PROGRAMA QVT NO BANCO SUSTENTO 

 

 

De acordo com Limongi-França (2010), as políticas de QVT são compostas por ações 

das empresas que identificam e implantam melhorias e inovações para melhorar as condições 

de trabalho de seus funcionários e, durante a realização do mesmo, proporcionem seu 

desenvolvimento humano.  Com este intuito, várias empresas estão criando seus programas de 

QVT, baseados em políticas que tenham como objetivos o bem-estar físico e emocional dos 

colaboradores, e como consequência disso, a preservação da saúde e garantia de futuro 

sustentável da empresa. 
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Neste contexto, Souza e Fontes (2010) estabeleceram um conjunto de características 

que, em seu entendimento, podem servir como um roteiro de orientação para criação e 

avaliação de políticas de QVT. Segundo os autores, alguns aspectos devem ser contemplados: 

a) Buscar sempre a promoção da saúde integral: abrangendo não só os planos de 

saúde, como ações que busquem saúde física e emocional, tanto no âmbito da empresa 

quanto na vida pessoal. Os autores reforçam (2010, p. 93): “Não basta a ausência de 

doenças ou de sintomas físicos. É preciso saúde física, social e psicológica”; 

b) Ênfase na promoção da saúde psicossocial: empresas voltadas para o 

atendimento ao público e negócios de varejo, como o caso das instituições bancárias, 

devem investir no desenvolvimento das competências emocionais de colaboradores, 

líderes e executivos, já que dependem muito da exploração dos talentos intelectuais e 

conhecimentos do seu recurso humano, segundo Souza e Fontes (2010, p. 94), isso é 

“condição imprescindível para estabelecer um ambiente propício para a promoção do 

bem-estar organizacional e para estimular a criatividade saudável dos colaboradores”; 

c) Sentido do trabalho: o trabalho deve proporcionar um sentido amplo ao 

trabalhador e não significar apenas a sua sobrevivência, isto é, não se tratar apenas de 

remuneração, mas de satisfação das necessidades sociais e espirituais, além das 

necessidades físicas. Para isso a empresa deve valorizar o trabalho de seu colaborador 

não apenas através de pagamento de salário e poucos benefícios, mas agregar valor 

para sua vida e para a sociedade. Souza e Fontes (2010, p. 94) reforçam: “Só emprego 

e dinheiro não bastam. É preciso ter prazer, gratificação e visualizar sentido no 

trabalho”; 

d) Condições de trabalho: as empresas devem proporcionar boas condições de 

trabalho a seus colaboradores, através de “equipamentos, ergonomia, regras claras, 

estilos de gerenciamento explicitados, plano de carreira, conhecimento dos valores, 

missão e visão da empresa e outras medidas do gênero” (SOUZA E FONTES, 2010, 

p.94); 

e) Desenvolvimento profissional contínuo, reconhecimento, perspectivas futuras e 

sentimento de segurança: o colaborador deve estar em desenvolvimento constante, 

para isso a empresa deve investir em treinamento e capacitação, proporcionando ao 

funcionário que se qualifique cada vez mais e tenha a oportunidade de crescimento. A 

empresa deve valorizar o desempenho de seu colaborador, ele deve sentir-se 

reconhecido, e como foi dito anteriormente, não apenas no aspecto remuneração. No 
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que diz respeito às perspectivas de crescimento, de acordo com Souza e Fontes (2010, 

p. 95), “um colaborador jamais pode deixar de ter planos e sonhos futuros dentro de 

sua empresa”. Para ter qualidade de vida, esse colaborador também não pode viver em 

um clima de insegurança, de instabilidade profissional, precisa ter confiança em seu 

empregador e perceber o mínimo de segurança e estabilidade; 

f) Autonomia e participação nas decisões: o colaborador deve ter a chance de 

influenciar nas decisões que envolvem seu trabalho e participar das mudanças, das 

melhorias, ter suas ideias ouvidas e consideradas nas tomadas de decisões, sempre que 

for possível;  

g) Justiça, ética e coerência: a empresa precisa pautar todas as suas ações nesses 

três princípios. De acordo com Souza e Fontes (2010, p.95), “as empresas precisam 

mostrar a função social que tem na sua comunidade, a fim de despertar orgulho no 

trabalhador e mais comprometimento de sua parte”; 

h) Clima organizacional: as empresas devem fazer pesquisas periódicas  para 

avaliar e adaptar as políticas de QVT de acordo com as mudanças e necessidades de 

seus colaboradores, a fim de que essas políticas possam abranger ao máximo seu 

recurso humano e contribuir de forma efetiva para sua qualidade de vida. 

Souza e Fontes (2010) afirmam que essas diretrizes servem apenas para orientar 

políticas de QVT, mas que vale lembrar que esse tema deve estar em constante atualização. 

Segundo os autores (2010, p.95): “os modelos e conhecimentos em torno do que se entende 

por QVT estão em pleno e contínuo processo de construção”.  

Souza e Fontes (2010) ainda reforçam que as políticas de QVT devem conciliar os 

interesses corporativos com o bem-estar dos funcionários, pois as empresas não estão apenas 

preocupadas com a saúde física e emocional de seus colaboradores, mas sabem que podem 

usufruir dos benefícios de se ter um funcionário satisfeito e realizado em seu trabalho, como o 

aumento da produtividade e da qualidade de serviços e venda de produtos.  

 Conforme material publicado em sua página corporativa na intranet
3
, o Banco 

Sustento criou, a partir de pesquisas de satisfação realizadas com seus funcionários, em 

                                                           
3
 O Nome do Banco Sustento é um pseudônimo criado pela autora deste trabalho para descaracterizar a 

instituição onde esta pesquisa foi realizada que, devido a questões de sigilo e concorrência, não divulga ao 

público em geral, as instruções normativas que permeiam seus processos de seleção de pessoas. As instruções 

estão disponíveis apenas para funcionários do Banco e em ambiente de intranet. Devido a esses fatores, as fontes 

de referências não poderão ser divulgadas. 
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meados de 2007, a continuidade de um projeto piloto implantado no decorrer de 2004 – o 

programa QVT – contendo ações solicitadas pelos funcionários nessas diversas 

oportunidades.  

De acordo com o Banco Sustento, o programa de QVT abrange benefícios que vão 

além do simples cumprimento da legislação trabalhista, como: programa de participação nos 

lucros e resultados, ponto eletrônico, programa de ascensão profissional, universidade 

corporativa, ouvidoria interna, vale alimentação e refeição, plano de saúde, previdência 

complementar, linhas de crédito especiais para funcionários, verba de aprimoramento 

profissional, entre outros.  

O banco disponibiliza uma verba mensal para cada dependência para ser utilizada em 

atividades como ginástica laboral, yoga e quick massage, alongamento, e outras atividades, de 

acordo com o interesse do grupo, bem como uma verba denominada “relacionamento 

interno”, administrada por uma comissão formada por funcionários a fim de promover a 

confraternização e o bom relacionamento da equipe, com organização de festas, compra de 

presentes e brindes. 

 Na página de QVT do banco, através da intranet corporativa, estão descritas e 

comentadas as práticas mais comuns de QVT que são adotadas pelas unidades. De acordo 

com o material publicado, uma das práticas mais utilizadas pelas dependências e a quick 

massage, ou massagem expressa. O tempo da sessão varia de 10 a 15 minutos, e a frequência 

de uma a duas vezes por semana. É bastante aceita pelos funcionários pelos efeitos de 

relaxamento e alívio do estresse. 

 Outra prática bastante utilizada é a ginástica laboral e as sessões de alongamento, 

normalmente conduzidas por profissionais de educação física ou fisioterapeutas, com duração 

de 10 a 15 minutos e frequência de duas a três vezes por semana. Os principais reflexos 

dessas práticas é a prevenção de doenças ortopédicas e alívio de dores musculares. 

 Outra particularidade do programa de QVT do Banco Sustento, embora não sendo 

considerada uma ação prática, é a “sala de QVT”. São salas montadas em dependências onde 

a estrutura permita e são usualmente compostas de sofás ou pufs, televisão, rádio e mesa para 

estudos. São usufruídas pelos funcionários em seus horários de intervalo para o descanso e até 

mesmo durante o expediente de trabalho, para estudos, por se tratar de um ambiente tranquilo 

e reservado. Em dependências onde existem as salas de QVT, costuma ser esse ambiente o 

local escolhido para a quick massage.   
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

 

A abordagem usada na presente pesquisa foi a qualitativa, a estratégia utilizada foi o 

estudo de caso, um método adequado para se analisar um determinado fenômeno dentro de 

seu contexto real, sem a intenção de generalizar o resultado para o todo, mas somente a 

análise de uma parte do todo, refletindo apenas a realidade do grupo estudado (GIL, 2010).  

Ainda segundo GIL (2010), trata-se de uma pesquisa de caso único e refere-se a um 

grupo, sendo caso-típico a modalidade identificada, pois, de acordo com o autor, “tem o 

propósito de explorar ou descrever objetos, que, em função de informação prévia, pareça ser a 

melhor expressão do tipo ideal da categoria”(GIL, 2010, pág.118). 

Os sujeitos desta pesquisa pertencem ao grupo de funcionários da agência Santa 

Felicidade, uma agência de varejo situada da cidade de Curitiba, estado do Paraná, que tem 

autonomia para administrar diversas verbas, no caso específico desta pesquisa, as verbas 

destinadas ao programa de QVT. Foi elaborado um questionário com questões fechadas de 

múltipla escolha e também questões abertas.  

Atualmente a agência conta com um quadro de 25 funcionários, sendo dois 

administradores e 23 funcionários que ocupam cargos diversos. Foram distribuídos 24 

questionários e seu preenchimento foi voluntário, sendo respondidos e devolvidos 22 deles, 

no prazo de 48 horas. A fim de colher depoimentos e compreender a percepção e as opiniões 

dos respondentes, para desenvolver melhor a análise dos resultados, o questionário foi 

aplicado pessoalmente a 5 funcionários, que ocupam cargos distintos, com duração 

aproximada de 10 minutos. Vários depoimentos foram reproduzidos ao longo da análise dos 

dados. Para preservar suas identidades, os respondentes foram identificados como 

Respondente 1, Respondente 2, Respondente 3, Respondente 4 e Respondente 5. 

 Através desse questionário, os funcionários responderam perguntas sobre o seu perfil, 

satisfação no trabalho em relação à remuneração, reconhecimento, qualificação profissional, 

bem como fatores positivos e negativos que influenciam sua QVT e também o que eles sabem 

sobre o programa, quais são ações identificadas por eles, os efeitos percebidos bem como 

sugeriram melhorias.  

A análise dos dados coletados foi feita através de planilhas Excel, tendo os resultados 

quantitativos, ou seja, as respostas coletadas das perguntas fechadas, como tempo de banco, 

grau de instrução, carga horária, entre outros, demonstrados através de gráficos. Os resultados 
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foram analisados qualitativamente, comparando a realidade da agência com os conceitos 

explanados no quadro teórico, sobre Qualidade de Vida no trabalho, a reestruturação do 

mercado bancário e programas de QVT, de uma forma geral e também os específicos 

praticados no âmbito do grupo analisado. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

 Após a aplicação do questionário de pesquisa, foi feita a análise dos dados coletados. 

As respostas às questões fechadas e as opiniões dadas em questões abertas foram utilizadas 

para comparar as opiniões dos respondentes, tanto as semelhanças quanto as diferenças, além 

de estabelecer uma relação dessas respostas com a teoria estudada. As informações 

quantitativas foram demonstradas através de gráficos, seguidas de análises qualitativas, 

comparando as respostas dos pesquisados com o referencial teórico apresentado. 

 

 

4.1 PERFIL 

  

 

Nos gráficos 1, 2 e 3 estão representadas informações acerca do perfil dos 

respondentes. Os pesquisados responderam questões sobre tempo de banco, estado civil, se 

tem filhos e qual o cargo ocupado atualmente. Com isso buscou-se ter um panorama do perfil 

pessoal do grupo a fim de confrontar com o nível de satisfação no trabalho, explorado ao 

longo da análise dos resultados da pesquisa.  

 

 
Gráfico 1 – Distribuição de acordo com o tempo de banco 
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O questionário foi respondido por um total de 22 funcionários da agência. Através dos 

dados apresentados no gráfico acima, pode-se observar que a grande maioria, ou seja, 68% do 

grupo pesquisado tem menos de 5 anos de banco. No que diz respeito ao estado civil, há 13 

funcionários casados, 6 solteiros e 3 separados judicialmente. Os que têm filhos também 

representam a maioria, 14 dos 22, ou seja, 63%, conforme mostra o Gráfico 2:  

 

 
Gráfico 2 – Distribuição de acordo com estrutura familiar 

 

Acerca dos cargos exercidos, conforme gráfico 3, a maior parte do grupo, ou seja, 

54,55% dos respondentes exercem cargos de 6 horas, como escriturário e caixas executivos. O 

cargo de escriturário é a primeira função ocupada pelo funcionário quando toma posse no 

banco, o que demonstra que 41% dos funcionários pesquisados ainda não tiveram ascensão 

profissional na empresa. 

Os cargos de 8 horas são funções comissionadas, ou seja, esses funcionários já tiveram 

no mínimo uma oportunidade de ascensão, sendo o cargo de assistente o primeiro degrau 

acima do escriturário, seguido pelo supervisor de atendimento e gerente de serviços ou 

relacionamento, respectivamente. Na aplicação do questionário foram excluídos os dois 

administradores da agência, que são o Gerente Geral e o Gerente de Negócios. 
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Gráfico 3 – Distribuição por cargos exercidos e jornada de trabalho 

 

 

4.2 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 

O gráfico 4 refere-se a questão respondida sobre o nível de escolaridade dos 

pesquisados. O grupo apresenta alto grau de instrução, já que 19 dos 22 pesquisados tem 

formação superior completa, sendo 3 já com pós graduação, e os outros 3 estão com o curso 

superior em andamento. Isso demonstra o interesse dos funcionários em sua qualificação 

profissional, já que a empresa não exige nível superior no concurso de seleção, apenas nível 

médio. Apesar dessa informação, nem todos os funcionários consideram que investem em sua 

qualificação profissional, entre os 22 sujeitos, 3 deles apontam como impedimento a falta de 

tempo, falta de disposição e falta de condições financeiras. Os outros 19 responderam que 

investem em seu autodesenvolvimento, através de cursos internos e cursos de graduação/pós 

graduação. Em relação às oportunidades oferecidas pela empresa, 19 responderam que o 

banco proporciona condições para sua qualificação profissional, e apenas 3 acreditam que não 

há oportunidades. O resultado dessa questão vai ao encontro da teoria exposta por Souza e 

Fontes (2010), que afirmam que o indivíduo está investindo cada vez mais em seu 
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autodesenvolvimento intelectual e profissional, se tornando mais qualificado e igualmente 

exigente ao mercado do qual faz parte. Essa elevação no nível de exigência aumenta também 

suas expectativas de ascensão na empresa. 

 

 
Gráfico 4 – Grau de instrução 

 

 

4.3 SATISFAÇÃO NO TRABALHO 

 

 

 Acerca das questões de satisfação no trabalho, reconhecimento, valorização e 

perspectivas, nos gráficos 5, 6, 7 e 8 estão demonstradas as opiniões dos pesquisados: 

Em uma questão fechada, de múltipla escolha, os pesquisados responderam se se 

sentem reconhecidos pelo trabalho desempenhado, as opções de resposta foram: “Sim”, “Às 

vezes” ou “Nunca”. De acordo com o gráfico 5, pode-se perceber as impressões pessoais dos 

pesquisados. Ao serem questionados sobre o reconhecimento pelo trabalho desempenhado, 13 

funcionários sentem-se reconhecidos pelo trabalho apenas às vezes, outros 6 sempre sentem-

se reconhecidos, e apenas 3 disseram que nunca são reconhecidos pelo trabalho que 

desempenham. Limongi-França (2010) afirma na teoria que o funcionário mede sua satisfação 

no trabalho levando em consideração muito aspectos, segundo a autora, o reconhecimento por 

parte dos superiores e colegas desempenha papel importante nesse conceito formado pelo 

funcionário. Este aspecto ocupou um lugar de muita importância no resultado da pesquisa, já 

que na questão sobre os fatores que contribuem para a qualidade de vida dos pesquisados, o 
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item “reconhecimento pelo trabalho desempenhado” ficou entre os três mais relevantes em 

sua opinião, confirmando a teoria de Limongi-França (2010).  

 

 
Gráfico 5 – Reconhecimento pelo trabalho desempenhado: 

 

 

No gráfico 6, o objetivo das quatro questões ali demonstradas, foi o de avaliar opiniões 

relacionadas à remuneração, cobrança sofrida e se as funções desempenhadas são compatíveis 

com o cargo exercido. A pesquisa mostra que os funcionários estão insatisfeitos com a 

remuneração recebida, em relação ao mercado de trabalho e também à função desempenhada, 

resultado que deve ser observado pelo banco. Ao analisar a cobrança exercida e a função 

desempenhada, a maioria dos funcionários não se sente cobrado além de sua função e também 

não considera desempenhar um trabalho que não seja compatível com o cargo, ou seja, que 

esteja além de suas responsabilidades. Os postos de trabalho do mercado bancário foram 

reduzidos drasticamente nos anos 90, porém, o contrário aconteceu com a concorrência e 

competitividade entre os bancos, já que aumentaram consideravelmente (LARANGEIRA, 

1997), por isso, o funcionário passou a ser muito mais cobrado e pressionado por resultados. 

Por já ser uma realidade de quase 20 anos, os bancários são conformados com sua situação de 

trabalho, conforme constatado na pesquisa, e sabem que, ao trabalhar em uma agência, 

precisam saber administrar as metas e a pressão. Este fato é preocupante e deve ser mais bem 

avaliado pela empresa, pois ter funcionários conformados com a pressão sofrida não é a 

mesma coisa que um colaborador satisfeito com seu trabalho. 
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Gráfico 6 – Satisfação no trabalho 

 

 

Sobre a carga horária em relação ao volume de trabalho, foi feita seguinte pergunta: 

“Sua jornada de trabalho é suficiente para cumprir suas atribuições?” A maioria assinalou a 

resposta “Varia de acordo com o período do mês”, 10 pesquisados afirmaram isso, enquanto 8 

responderam “não”, considerando seu tempo insuficiente e apenas 4 acham que a quantidade 

de horas trabalhadas é compatível com o volume de trabalho, marcando a opção “sim”, 

conforme gráfico 7. Esta parte da análise confirma a teoria de Ronchi (2010), quando alertou 

para o fato do mercado impor um ritmo cada vez mais acelerado, trazendo consigo uma 

intensa sobre carga de trabalho. Sobre a parte do grupo que respondeu que este fator está 

relacionado ao período do mês, atribui-se esta posição ao fato das agências bancárias terem 

um movimento sazonal, ou seja, há dias de maior movimento e outros não.  
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Gráfico 7 – Suficiência de carga horária diária para execução do trabalho 

 

 

4.4 REALIDADE ATUAL E PERSPECTIVAS 

 

 

Sobre a situação atual, perspectivas e oportunidades de ascensão, foram feitas duas 

perguntas, a primeira apenas com respostas fechadas: “O cargo que você ocupa hoje 

corresponde às suas expectativas?”, as respostas eram: “Sim”, “Não, estou buscando um 

cargo melhor” ou “Não, mas não estou fazendo nada no momento para buscar algo melhor”. 

Na análise das respostas, observou-se que 18 funcionários afirmam que o cargo ocupado não 

corresponde às suas expectativas, sendo que 16 estão a procura de cargos melhores, e 2 

admitem não estar fazendo nada no momento para sua ascensão profissional. Apenas 4 

funcionários responderam que estão satisfeitos com os cargos ocupados.  Sobre oportunidades 

de ascensão da agência Santa Felicidade, a pergunta foi: “Em sua unidade, você já teve 

oportunidade de ascensão?” As respostas eram “sim” ou “não”, e caso a resposta fosse 

“não”, os respondentes ainda podiam especificar o motivo, assinalando “estou impedido de 

concorrer a cargos melhores” ou “outros motivos”, nesta segunda opção havia possibilidade 

de citar livremente o motivo. Dos 22 pesquisados, 10 responderam que já tiveram chances de 

promoção, enquanto 12 afirmaram que não, entre eles, 8 responderam que não tiveram 

oportunidade em razão de impedimentos impostos pela política da empresa, 2 acreditam que a 

agência não lhes deu oportunidade e outros 2 não especificaram o motivo. Souza e Fontes 

(2010) estabeleceram um roteiro de diretrizes e características que devem fazer parte de um 

bom modelo de QVT, para os autores, entre essas características estão os aspectos 
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relacionados à perspectiva de futuro e sentimento de segurança, isto é, o colaborador deve ser 

sempre movido por desejos de crescimento e planos futuros, da mesma forma, a empresa 

precisa afastar sentimentos de insegurança e medo. Com isso, é possível estabelecer uma 

relação de confiança entre colaborador e empresa, resultando em satisfação e aumento da 

produtividade. O resultado da pesquisa mostrou que os funcionários pesquisados cultivam 

esse desejo de crescimento, de desenvolvimento profissional, à medida que afirmam não 

estarem satisfeitos com os cargos ocupados atualmente e que estão buscando algo melhor 

dentro do banco.  

 

 
Gráfico 8 – Situação atual e perspectivas em relação ao cargo exercido 

 

 

4.5 FATORES QUE INFLUENCIAM A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO  

 

 

Sobre os aspectos positivos e negativos que afetam a QVT, os funcionários 

responderam uma questão, dividida em duas partes, elencando em ordem de importância os 

fatores que mais contribuem e os que mais prejudicam sua qualidade de vida no trabalho. Na 
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primeira parte os pesquisados responderam quais os aspectos positivos que influenciam sua 

qualidade de vida no trabalho e na segunda parte, quais os aspectos negativos. 

 

 

4.5.1 Aspectos positivos que influenciam a QVT 

 

 

Entre os aspectos positivos, estabeleceram uma escala de 1 a 8, sendo 1 o mais 

importante e o 8 o menos importante, os itens foram: 

a) Salário condizente com a função dentro do banco 

b) Reconhecimento profissional 

c) Realização pessoal no trabalho 

d) Relacionamento com os colegas 

e) Relacionamento com o superior 

f) Tratamentos de saúde alternativos 

g) Prática de esportes 

h) Atividades de lazer 

O item que mais pontuou como mais importante, ou seja, o que a maioria dos 

funcionários, julgou ser o aspecto que mais influencia positivamente na QVT foi a “realização 

pessoal no trabalho”, apontada por 8 entre os 22 entrevistados, seguido pelos itens 

“reconhecimento profissional”, citado por 6 pessoas e “relacionamento com os colegas”, 

também apontado por 6 pessoas. Em suas diretrizes de modelo de QVT, Souza e Fontes 

(2010) relacionam a importância do reconhecimento e do sentido do trabalho para o 

colaborador. Limongi-França (2010) afirma que o funcionário não busca apenas a realização 

de suas necessidades básicas de sobrevivência – apesar da autora estabelecer uma relação 

direta da QVT com a sobrevivência da espécie – realização pessoal envolve bem-estar físico e 

psicológico através do trabalho realizado. Souza e Fontes (2010) ainda acrescentam que o 

indivíduo busca prazer e satisfação através de seu trabalho. O fato desses três itens terem sido 

bastante citados como fator que mais contribui para a qualidade de vida, demonstra que o 

grupo valoriza suas relações de trabalho, tanto a relação com o trabalho desempenhado e a 

satisfação que ele proporciona quanto a sua relação com as pessoas, e confirma a teoria de 

Limongi-França (2010) e Souza e Fontes (2010), quando afirmam que o ser humano busca em 
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seu trabalho mais do que simplesmente seu próprio sustento ou satisfação de suas 

necessidades materiais e de sobrevivência.Ao falar sobre a escolha, o respondente 1 destacou 

a satisfação de atender bem o cliente, de oferecer a ele o produto certo, que atende melhor as 

suas necessidades, e também de atender a demanda da empresa, ao cumprir as metas e os 

objetivos estabelecidos. Em sua fala ele coloca: 

Respondente 1: 

O paraíso para um vendedor é quando o foco da empresa é também um produto bom 

para o cliente. Quando tenho uma meta de plano de previdência complementar para 

cumprir e surge na minha lista de abordagem um pai de três crianças que está 

guardando um pouco na poupança para cada um, me sinto satisfeito quando ofereço 

um produto que é adequado e extremamente vantajoso para ele. As metas não devem 

ser vistas sempre como vilãs, elas fazem parte do nosso negócio, servem de motivação 

e são como um termômetro do nosso trabalho.  

Em segundo lugar, no grau de importância, o item   “realização pessoal” novamente 

foi bastante citado, 7 pesquisados o apontaram como sendo o segundo aspecto mais 

importante na QVT, seguido de dois itens que empataram na escala, “salário condizente com 

a função dentro do banco” e “reconhecimento profissional”. Em questão anterior, os 

pesquisados puderam responder como se sentem acerca desse quesito, sendo que a maioria 

afirmou sentir-se valorizada pelo trabalho desempenhado apenas às vezes, em depoimento 

durante a pesquisa, o respondente 2 explicou melhor esse sentimento:  

Somos bastante consumidos pelas demandas dos clientes e por trabalhos 

burocráticos, mas o banco é todo foco no negocial, nas vendas. Às vezes passamos 

horas e dias fazendo coisas não relacionadas a vendas diretas, e por isso acabamos 

não sendo reconhecidos, chegamos ao fim de um dia em que não efetuamos nenhuma 

venda e por isso ficamos com a sensação de não termos produzido, enquanto que o 

colega que fechou um importante negócio é ovacionado pelos chefes.  

No que diz respeito à remuneração recebida, em duas questões abertas, já esplanadas 

anteriormente, a maioria dos pesquisados julga o salário injusto em relação ao mercado e 

também quando comparado a função exercida. Ao marcar este item, alguns colegas citaram a 

PLR (Participação nos lucros e resultados) como um fator que influencia positivamente a 

avaliação da remuneração, compensando de certa forma o que a maioria julga como salário 

inferior ao desejado. Em seu site na intranet, o Banco Sustento cita a PLR como parte do seu 

programa de QVT.  
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Gráfico 9 – Aspectos positivos influenciam a QVT 

 

Em terceiro lugar, um item que também foi bastante citado como o mais importante de 

todos, e bem pontuado até quarto lugar no grau de importância, ficou o “relacionamento com 

os colegas”, confirmando um dado obtido em outra pergunta do questionário, que foi a 

seguinte: “Como você se relaciona com seus colegas de trabalho?”. Havia três opções de 

resposta, e, a maioria, 16 dos 22, afirmaram que procuram fazer amizades no ambiente de 

trabalho.  

Sobre o relacionamento pessoal e profissional, Souza e Fontes (2010) recordam que o 

universo profissional é palco de anseios, desejos, inseguranças e sonhos, tanto quanto o 

universo pessoal do indivíduo. Pode-se verificar esse aspecto na prática também através da 

importância dada pelos pesquisados ao relacionamento com os colegas, a maioria afirma que 

busca fazer amizades no trabalho. Ronchi (2010) afirma que o ser humano, na busca pela 

satisfação, não leva em consideração apenas o salário recebido, mas também o clima de 

trabalho, o relacionamento com os colegas e com os superiores. Essa informação é 

confirmada no fim da pesquisa, onde os pesquisados apontaram os efeitos positivos das 

políticas de QVT, e o bom relacionamento interpessoal na equipe foi um dos mais apontados 

por eles. 

Em depoimento durante a pesquisa, o respondente 3 afirmou: 

Nos momentos de dificuldade, na correria do dia a dia, vivendo naquele clima de 

cobrança por metas, pressão por parte do cliente e do tempo insuficiente para fazer 
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nosso trabalho, acaba sendo a amizade, a união da equipe que nos motiva a seguir em 

frente.  

Outros 6 responderam que procuram cultivar um bom relacionamento, mas sem se 

envolver pessoalmente, e nenhum respondeu que mantém um relacionamento estritamente 

profissional, o resultado dessa análise está demonstrado no gráfico 10: 

 

 
Gráfico 10 – Relacionamento com os colegas 

 

 O item mais citado em quarto lugar no grau de importância, e que também foi bastante 

citado na posição seguinte, foi o “relacionamento com o superior”. O Banco Sustento utiliza o 

modelo de avaliação 360 graus, onde todos se auto-avaliam, avaliam seus subordinados, seus 

pares e seus superiores, essa é uma ferramenta que na prática beneficia o relacionamento entre 

os funcionários e seus superiores, minimizando as chances de se ter um modelo de liderança 

autoritário, pois o funcionário tem voz diante de seu chefe e este deve ouvi-lo. Na agência 

Santa Felicidade, o primeiro gestor adota como prática reuniões semanais de comitê para 

discutir vários assuntos, como foco no planejamento do cumprimento das metas, e também é 

fortemente atuante em visitas a clientes e articulação dos negócios, sendo peça fundamental 

na conquista dos objetivos. É uma pessoa de fácil trato e extremamente acessível aos 

funcionários, só confirmando uma prática de gestão que já fazia parte da realidade da agência. 

Assim como o relacionamento com os colegas, o relacionamento entre superior e subordinado 

é bastante valorizado e bem cultivado na equipe.  

 Em quinto lugar, o item “relacionamento com o superior” foi o mais citado 

novamente, seguido pelo item “tratamentos de saúde alternativos”, ao apontar esse aspecto, os 

funcionários mencionaram yoga, massoterapia, pilates, acupuntura, e vários deles 
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consideraram a quick massage, que faz parte do programa QVT posto em prática na agência, 

como importante alternativa para aliviar o estresse e as dores musculares. Esse momento é 

bastante valorizado pelos funcionários que trabalham no caixa, em razão do esforço físico que 

a função impõe. Este item foi bastante citado nos quartos últimos lugares no grau de 

importância atribuído pelos funcionários pesquisados, demonstrando que não é um aspecto 

tão representativo quando eles julgaram o que contribui para sua qualidade de vida no 

trabalho. 

 O mesmo pode ser analisado para os itens “atividades de lazer”, bastante citado em 

sexto e oitavo lugares na escala de importância, e “prática de esportes”, apontado por dez dos 

vinte e dois pesquisados como sendo o penúltimo a ser considerado como influencia positiva 

na QVT. Em último lugar nesta escala, os três últimos itens citados, foram bastante 

mencionados, ou seja, a maior parte dos pesquisados não os considera tão influentes ao medir 

sua qualidade de vida no trabalho. 

Na teoria apresentada, Limongi-França (2010) afirma o quanto os aspectos emocionais 

estão relacionados ao ambiente de trabalho e o quanto são afetados pelas situações ali vividas, 

porém, ao se enxergar os oito fatores elencados pelos funcionários, sendo uma parte deles 

ligada ao ambiente do trabalho, como o relacionamento com os colegas e superiores, 

reconhecimento e realização profissional, bem como remuneração, e a outra parte não ligada 

diretamente ao trabalho e hábitos de vida fora da empresa, como atividades de lazer e prática 

de esportes, percebe-se que os pesquisados atribuem uma diferença entre esses fatores no 

modo como eles contribuem com sua qualidade de vida. Ronchi (2010) afirma que as pessoas 

buscam praticar ações de QVT a fim de preservar sua saúde física e emocional, pois são muito 

afetados pelo estresse e ritmo acelerado do mundo corporativo, porém, quando a situação é 

inversa, ou seja, quando se trata de fatores positivos, os pesquisados não consideram que os 

hábitos saudáveis de vida contribuam de maneira significativa para sua qualidade de vida no 

trabalho, já que atribuíram pouca importância a esse grupo de fatores na escala de aspectos 

positivos. O estudo mostra que, de acordo com a percepção dos funcionários, os efeitos 

negativos causados pelo trabalho afetam muito mais a qualidade de vida do que os efeitos 

positivos resultantes de atividades de lazer e práticas de esporte contribuem com ela.   
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4.5.2 Aspectos negativos que influenciam a QVT 

 

 

Para os aspectos negativos, foi estabelecida uma escala de 1 a 10, julgando 1 para o 

item mais relevante, e 10 para o item com menos importância, os itens explorados foram: 

a) Salário incompatível com a responsabilidade a mim imputada. 

b) Carga horária excessiva 

c) Sobrecarga de trabalho 

d) Pressão e cobrança por metas 

e) Falta de disposição para prática de atividades físicas 

f) Falta de disposição para o lazer 

g) Relacionamento difícil com colegas 

h) Relacionamento difícil com superior 

i) Insatisfação com o trabalho desempenhado 

j) Condições de trabalho ruins em razão do mau funcionamento dos sistemas 

corporativos 

O item mais citado pela maioria dos pesquisados como fator que mais impacta 

negativamente a QVT foi a “pressão e cobrança por metas”. Dos 22 que responderam o 

questionário, 8 apontaram esse item em primeiro lugar e 9 o apontaram em segundo lugar 

como efeito mais negativo. Apesar da maioria dos funcionários ter respondido em questão 

anterior que a cobrança é condizente com seu cargo, a maioria considera ainda assim esse 

fator como prejudicial à qualidade de vida no trabalho. O resultado dessa questão está 

diretamente relacionado à teoria proposta por Ronchi (2010). O autor alerta sobre o ritmo 

intenso de trabalho comum nos dias de hoje e ao fato dos trabalhadores estarem expostos a 

riscos físicos e emocionais em função desse ritmo acelerado imposto pela empresa. 

Sobre a forte cobrança, o respondente 2 declarou:  

Nós sabemos que trabalhar em uma agência de varejo prevê que devemos ter foco nos 

negócios e comportamento agressivo de vendas, o que nos desanima são aquelas 

metas altas, difíceis de cumprir pelo volume envolvido, aí você acaba apelando para a 

camaradagem do cliente, se você já tem certa intimidade com ele, você acaba pedindo 

que ele contrate o produto como um favor, você praticamente implora, isso é 

humilhante. 

O respondente 1 vai além:  

Sabemos que venda casada é contra a lei, não usamos este termo, chamamos de 

reciprocidade, mas no fim é a mesma coisa, é assim que a maior parte das metas é 
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cumprida, na base do velho „uma mão lava a outra‟, não tenho orgulho de trabalhar 

dessa forma, mas preciso dançar conforme a música. 

 Como segundo item mais importante com impacto negativo, o mais indicado depois de 

relacionado à cobrança foi a “sobrecarga de trabalho”, indicado por 6 pesquisados como 

sendo o segundo maior impedimento de se ter qualidade de vida no trabalho. Em questão 

anterior sobre o assunto, 8 pessoas consideram a jornada de trabalho insuficiente para cumprir 

as tarefas, 4 julgam esse tempo suficiente e os outros 10afirmam que varia de acordo com a 

época do mês, já que o movimento de uma agência bancária é bastante sazonal. Ao ser 

questionado sobre essa impressão, o respondente 4 deu o seguinte depoimento:  

Meu trabalho varia de acordo com as prioridades do banco, eu posso ter um volume 

grande de pendências e demandas pra tratar, mas se vem uma campanha de vendas 

praquele dia, eu tenho que largar tudo e focar no que o chefe determina, dessa forma 

acabo demorando muito mais pra cumprir as demandas dos clientes e também do dia 

a dia, a pilha de papéis só cresce.  

Um caixa executivo, que está sujeito ao movimento dos dias de pico, reclama do 

cansaço físico nesses dias, e afirma se sentir até mais inseguro em suas tarefas em razão da 

pressão da fila de clientes pra serem atendidos, ficando assim mais exposto a erros e 

investidas de mal feitores no exercício de sua função. 

A sobrecarga de trabalho também foi bastante citada como sendo o terceiro pior efeito 

sobre a QVT, acompanhado, com o mesmo número de marcações, pelo item “salário 

incompatível com a responsabilidade recebida”. Vários funcionários do nível negocial têm a 

mesma impressão quando a questão é salário, em depoimento, o respondente 5 afirmou:  

Levando em consideração o volume de negócios e vendas feitas em uma única 

agência, o tamanho dos orçamentos de capital de giro Pessoa Jurídica e crédito 

Pessoa Física movimentados todos os meses, por exemplo, sinto que nós, funcionários 

da ponta, que realizam esses negócios, somos extremamente desvalorizados em nossa 

remuneração. 

Apontado como quarto item em grau de relevância, está o mau funcionamento dos 

sistemas corporativos, que, segundo os 5 funcionários que o elencaram nessa posição, é um 

grande entreve na condução e desempenho do trabalho: “É uma vergonha que um banco de 

tamanho porte tenha sistemas tão deficientes”, outro ainda acrescenta: “É impossível 

trabalhar mais que 30 minutos sem sermos interrompidos por travamentos e falhas no 

sistema, isso é desanimador”. 
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Em seu modelo de QVT, Souza e Fontes (2010) orientam que as empresas devem 

proporcionar boas condições de trabalho para os seus colaboradores, isso envolve 

transparência nas regras, planos de carreira, missão e visão da empresa e também o ambiente 

físico no qual o colaborador está inserido, como os equipamentos que são utilizados por ele. 

Essa discussão vai além de simples queixas técnicas, mas trata-se de um sentimento de 

impotência por parte dos funcionários, consequência de fazer parte de uma empresa de grande 

porte, onde as tecnologias, políticas de recursos humanos, planejamentos estratégicos e metas, 

por exemplo, são tratados e estabelecidos por setores centralizados e individuais, aos quais os 

funcionários tem dificuldade de acesso, seja para fazer queixas ou sugerir melhorias.  

No caso específico dos recursos tecnológicos aparece um bom exemplo disso, já que 

os trabalhadores estão sujeitos a ferramentas desenvolvidas e testadas por pessoas que não 

compartilham da realidade de uma agência, onde há o acúmulo de trabalho e o ritmo 

acelerado, e ao lidar com um sistema falho e ineficiente, o funcionário fica com o sentimento 

de impotência e vulnerabilidade, pois, na maior parte do tempo, não há solução para os 

problemas a não ser esperar que o sistema volte a funcionar. 

Esse tipo de dificuldade se dá em razão da característica do mundo corporativo de 

hoje, de acordo com Ronchi (2010), que cita o ritmo acelerado, o acúmulo de funções, o 

aumento da pressão e da produtividade, o tempo curto para fazer o trabalho e atender as 

exigências da empresa, onde não há espaço para se perder tempo com sistemas lentos e 

inoperantes. 

Na quinta posição na escala ficou o item “carga horária excessiva”, apontada por 6 

pesquisados. A reclamação vem exclusivamente dos funcionários que cumprem jornada de 8 

horas, que alegam que o volume de trabalho é muito grande e a jornada de trabalho acaba 

sendo extremamente cansativa, se tivessem a opção, gostariam de trabalhar 6 horas por dia, 

mas apesar de ter sido apontada por 6 pessoas nessa posição, nenhum funcionário exprimiu 

uma opinião de protesto em relação a essa característica de seu trabalho, simplesmente 

consideram que teriam mais qualidade de vida se trabalhassem menos horas por dia.  

Citado como sexto item que mais afeta a QVT, foi apontado por 6 pessoas novamente 

o “mau funcionamento do sistema”, seguido da “insatisfação com o trabalho desempenhado”, 

apontado por outros 5 pesquisados, sobre essa insatisfação, o respondente 1afirmou: “Me 

sinto frustrado por ter que convencer o cliente a comprar um produto que não é vantajoso 

pra ele simplesmente porque tenho uma meta pra cumprir”. O respondente 2 acrescentou: 
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“Por mais que o banco use o discurso do foco no cliente, na prática as coisas funcionam um 

pouco diferente”.  

Ainda sobre a insatisfação com o trabalho desempenhado, o respondente 3 contribuiu:  

Por fazermos parte de um setor da agência não relacionado a vendas, mas sim ao 

atendimento, e em grande parte de “usuários”, nosso trabalho acaba sendo destaque 

no lado ruim, nos dias de grande movimento, se não conseguimos atender os clientes 

dentro do tempo determinado pela lei, gera um grande estresse durante o trabalho e 

insatisfação por parte dos superiores, nos dias em que isso não acontece, nosso 

trabalho acaba passando despercebido.  

Na sétima posição da escala, foram citados, com o mesmo número de marcações, 

quatro itens, destes, apenas dois não haviam sido citados anteriormente: “falta de disposição 

para prática de atividades físicas” e “relacionamento difícil com os colegas”, ambos foram 

apontados por 3 pesquisados nesse grau de importância. Apesar de terem sido os itens mais 

marcados nessa posição, juntamente com “carga horária excessiva” e “insatisfação com o 

trabalho desempenhado”, esses dois aspectos foram bastante apontados nas últimas posições, 

ou seja, eu grau de menor relevância, considerados pelos entrevistados com pouco impacto 

em sua QVT.  

Em relação ao difícil relacionamento com os colegas, os pesquisados não o 

consideram como aspecto negativo, pois julgam bom esse relacionamento entre a equipe, e 

valorizam isso, e ao julgar o item sobre a atividade física, o respondente 5 declarou: “a falta 

de disposição para atividade física não é causa da falta de QVT, mas conseqüência”. 

O item “falta de disposição para o lazer” também foi marcado nas últimas posições da 

escala, todos os funcionários a citaram em sétimo, oitavo, nono ou décimo lugar, sendo 

apontado nas três últimas posições, ou seja, nas menos relevantes, por 19 dos 22 que 

responderam aos questionários. O curioso deste item é que também não foi apontado como 

influencia positiva a QVT, tendo ocupado na outra escala posições igualmente irrelevantes.  

Questionado sobre isso, um respondente que julgou o item com pouca importância nas 

duas escalas afirmou:  

Independente do trabalho exercido, eu sempre valorizei meus momentos de descanso 

buscando atividades de lazer, com minha família, meus amigos, isso é necessário para 

a sobrevivência, mas não vejo influência direta no meu trabalho, quando me privo 

desses momentos, sinto diferença no meu humor, e o inverso também acontece, mas 

isso é sutil, e acredito em muitos outros fatores, antes desse, que afetam minha QVT, 

tanto positivos quanto negativos. 

O item “relacionamento difícil com os superiores” foi apontado em vários graus de 

importância, desde a terceira posição até a última, não mostrando número expressivo em 
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nenhum nível. A respeito do impacto negativo, os entrevistados que o apontaram em quarto 

ou quinto grau de importância não quiseram falar melhor sobre o assunto, apenas os que o 

apontaram nos níveis mais irrelevantes reforçaram o que já haviam dito sobre o impacto 

positivo, reafirmando que julgam “saudável” o relacionamento da equipe, tanto entre colegas 

como entre superiores e subordinados.  

Ronchi (2010) alerta para os riscos à saúde física e emocional, que afetam todos os 

ambientes e relações dos trabalhadores: “As pressões de produção, as novas tecnologias e a 

arquitetura psicossocial do ambiente de trabalho tem forçado a uma escassez de contatos 

sociais positivos” (2010, p.103). Porém, de acordo a análise dos dados, os funcionários 

pesquisados, que representam quase 90% do grupo, demonstram valorizar e preservar as 

relações humanas no trabalho, a medida que atribuem grande importância aos fatores ligados 

a essas relações, tanto com colegas quanto com superiores.  

Ao analisar as ações de QVT, os pesquisados citaram diversos efeitos positivos 

relacionados ao clima da equipe, como motivação, união, bom relacionamento entre os 

colegas, sensação de fazer parte de um time unido, e, consequentemente, valorizado. Isso 

confirma também a teoria de Limongi-França (2010), quando expõe que a qualidade de vida 

no trabalho não está apenas restrita o ambiente do trabalho, mas envolve também as relações 

familiares e sociais, estabelecendo aí uma interdependência entre todos os ambientes dos 

quais o indivíduo faz parte. Os resultados destes dados estão demonstrados no gráfico 11: 
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Gráfico 11 – Aspectos negativos que influenciam a QVT 

 

4.6 VISÃO DOS PESQUISADOS SOBRE O PROGRAMA QVT DA AGÊNCIA SANTA 

FELICIDADE 

 

 

Sobre as políticas de QVT do Banco, os pesquisados responderam a seguinte pergunta: 

“Você conhece as políticas de QVT da empresa onde trabalha”. As respostas eram “sim”, 

“pouco” ou “não”. No gráfico 12 está representado o resultado das respostas. 
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Gráfico 12 – Nível de informação sobre o programa QVT 

  

Em questão aberta, os pesquisados responderam sobre as ações de QVT praticadas em 

sua agência, a pergunta foi a seguinte: “Quais são as ações que existem na sua agência que 

você considera como ações de QVT? Eles não receberam nenhuma informação a respeito do 

programa previamente a aplicação do questionário, responderam de acordo com sua 

percepção, abaixo um breve resumo de cada uma, de acordo com o entendimento dos 

respondentes, em seguida, no gráfico 13, as ações foram elencadas de acordo com a 

quantidade de vezes que foram citadas. 

a) Massagem expressa (quick massage): disponível a todos os funcionários, 

estagiários e terceirizados, as quartas e sextas-feiras, durante duas horas, de 16:00 até 

18:00; 

b) Confraternizações: em comemoração aos aniversariantes, datas especiais, como 

dias das mães, páscoa, Natal, e comemorações de resultados da agência; 

c) Verba de aprimoramento: verba disponível para um determinado grupo de 

funcionários, que atendam a critérios pré-estabelecidos, com o fim de comprar livros, 

assinaturas de revistas na área de conhecimentos, etc. Oferecida uma vez por ano em 

um período específico; 

d) ECOA: Equipe de comunicação e autodesenvolvimento – esta equipe é 

comporta em média por quatro funcionários eleitos anualmente e entre suas 

atribuições está o incentivo à comunicação entre colegas e entre subordinados e 

superiores, promovendo confraternizações, organizando datas especiais, etc.; 
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e) Bolsas de graduação e pós-graduação: obedecendo a critérios preestabelecidos, 

todos os funcionários tem a chance de ter o apoio financeiro do banco para cursos de 

graduação e pós-graduação;  

f) Sala de QVT: ambiente isolado da agência dotado de sofá, aparelho de 

televisão e de som, a fim de oferecer aos funcionários um lugar tranquilo para 

descansar durante o intervalo; 

g) Café da tarde: momento em que os funcionários podem se reunir para o lanche, 

na agência isso acontece depois do horário de encerramento do expediente. Apesar dos 

funcionários que cumprem jornada de trabalho de 8 horas terem apenas o horário de 

almoço como intervalo, na agência Santa Felicidade, todos podem usufruir deste 

momento para relaxar, lanchar e bater papo com os colegas; 

h) Presentes em datas comemorativas: graças ao trabalho da Ecoa e 

disponibilidade de verbas de relacionamento interno, todos os funcionários ganham 

presentes de aniversário e também em datas especiais, como dia das mães e dos pais, 

Natal, etc; 

i) PLR: Participação nos lucros e resultados – os funcionários recebem a 

participação em duas parcelas, uma em setembro e outra em março; 

j) Plano de saúde: todos os funcionários e seus dependentes legais têm direito a 

um plano de saúde com cobertura total sendo descontado um pequeno percentual de 

seu salário; 

k) Plano de previdência complementar: diferente dos planos particulares, o 

oferecido pelo Banco Sustento tem vantagens para quem aderir, como uma 

contribuição da Empresa acrescida ao aporte mensal acumulado por ele; 

l) Programa Ecoeficiência: programa instituído pelo Banco Sustento, em 

cumprimento a legislação, implantado como piloto no Estado do Paraná, que prevê a 

coleta seletiva e destinação correta dos resíduos recicláveis a fim de contribuir para a 

preservação do planeta. Em cada agência existe uma equipe que orienta os colegas e é 

responsável por conduzir as ações. 
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Gráfico 13 – Ações identificadas pelos funcionários como ações de QVT 

 

 

4.6.1 Participação dos funcionários nas ações de QVT 

 

 

Sobre sua participação em ações de QVT praticadas na agência, os funcionários 

responderam a seguinte pergunta: “Você participa de ações de QVT adotadas pela sua 

agência?” As respostas começavam com “sim” ou “não”, mas em ambas o pesquisado 

deveria comentar de forma livre a sua resposta, ou seja, no caso responder “sim”, deveria citar 

dentre as ações identificadas, de quais ele participava, e no caso se responder “não”, deveria 

responder quais fatores o impediam de participar. Onze dos 22 pesquisados afirmaram 

participar das ações de QVT por eles citadas, 8 disseram que participam parcialmente, e os 

outros 2 responderam que não, um deles foi o único a declarar não conhecer o programa 

QVT, e por isso não respondeu nenhuma das questões abertas sobre o assunto. 

Souza e Fontes (2010) afirmam que, ao participar de ações de QVT, o indivíduo está 

buscando a felicidade e autorrealização no trabalho, para atender não só as necessidades 

físicas, mas também as emocionais, psicológicas e espirituais. Apesar da maior parte do grupo 
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alegar ter pouco conhecimento sobre o programa QVT, demonstraram valorizar as ações e 

efeitos que identificam, porém, apenas duas ações apareceram de forma representativa na 

pesquisa: a Quick massage e as confraternizações, e ao analisar os efeitos consequentes dessas 

ações, apenas os ligados ao relacionamento com a equipe, como as festas e comemorações, 

ocupam um lugar importante no julgamento dos fatores que afetam positivamente a qualidade 

de vida, já a massagem é vista apenas como algo que proporciona o alívio do estresse e o 

relaxamento físico. Ou seja, reconhecer as ações de QVT e seus efeitos não significa 

necessariamente atribuir uma grande importância ao programa, as percepções dos 

funcionários indicam a formação de um conceito de ações paliativas, que não evitam os 

prejuízos à qualidade de vida, apenas os amenizam. 

 

 
Gráfico 14 – Participação no Programa QVT da agência 

 

 

4.6.2 Efetividade das ações de QVT  

 

 

Outra questão da pesquisa referia-se a efetividade das ações de QVT, a pergunta foi a 

seguinte: “De que forma a sua agência poderia aplicar de maneira mais efetiva e abrangente 

as políticas de QVT? Alguns declararam-se satisfeitos com a efetividade, acreditando que 

esses benefícios são bem aproveitados de acordo com o tempo disponível para isso, já que o 

tempo destinado às ações de QVT é condicionado ao horário de funcionamento da agência, 
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tornando esse fator bem restrito. Dos 22, 8 fizeram sugestões de melhoria e os outros 14, ou 

não se manifestaram, ou afirmaram que o programa já atende as expectativas. Segundo as 

diretrizes de Souza e Fontes, as políticas de QVT devem “buscar sempre a promoção da saúde 

integral” (2010, p.93). Neste sentido, é fundamental a opinião dos funcionários da empresa 

sobre as ações de QVT praticadas, já que o colaborador é o personagem principal da política 

de qualidade de vida. Medir sua satisfação e aproveitar suas sugestões para melhorar e 

construir um método mais eficaz, é fundamental. Através do resultado da pesquisa não foi 

possível observar as expectativas dos funcionários acerca do programa QVT, portanto, não é 

possível determinar o significado da omissão de opinião sobre o programa, ou seja, não é 

possível compreender se os funcionários estão satisfeitos com o programa ou são indiferentes 

a ele, a ponto de não ter opinião formada. Aqui destaca-se ponto relevante da pesquisa que 

deve ser observado pelo banco. 

 

 

Gráfico 15 – Satisfação em relação a efetividade das ações de QVT 

 

 

4.6.3 Sugestões de melhorias na implementação das ações de QVT 

 

 

Através da mesma questão, ou seja: “De que forma sua agência poderia aplicar de 

maneira mais efetiva e abrangente as políticas de QVT?” os pesquisados tiveram 

oportunidade de sugerir melhorias para o programa QVT do banco. 
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De acordo com o gráfico 16, três sugestões foram apontadas mais de uma vez: Maior 

divulgação; escolher ações que possam ser praticadas pelo maior número de funcionários 

possível; e incluir palestras e ações relacionadas à importância de uma alimentação saudável.  

Destaque a dois depoimentos:  

Respondente 1: 

O banco deveria investir em eventos comemorativos no âmbito da agência, em maior 

número do que os de âmbito regional. 

 De acordo com o entrevistado, isso seria uma forma de valorizar os funcionários, 

representando um maior reconhecimento. Outro funcionário sugere um maior 

aprofundamento sobre a aceitação dos funcionários:  

Respondente 3: 

Deveria haver mais divulgação sobre a importância de cada um, procurando entender 

porque alguns não participam e trazer essa discussão para o grupo. 

Para o entrevistado, isso seria uma forma de estreitar o canal de relacionamento com o 

funcionário e investir em ações que realmente causem efeitos positivos e eficazes.  

Entre os funcionários que não participam das ações ou participam parcialmente, o 

motivo é um só: falta de tempo.  

 Por fim, a última pergunta referia-se aos efeitos sentidos pelos funcionários que 

participavam das ações de QVT: “Ao participar das ações de QVT, você sente um efeito 

positivo na sua condição de trabalho? De que forma. Os principais aspectos apontados pelos 

funcionários foram o alívio do estresse, o relaxamento físico e mental, a motivação e união da 

equipe, o respeito ao funcionário, fortalecimento do relacionamento interpessoal, o 

reconhecimento do trabalho. Como fora discutido em questões anteriores, os pesquisados 

valorizam os efeitos físicos percebidos em razão da massagem expressa, mas valorizam muito 

mais os aspectos relacionados ao clima de trabalho. O fato do grupo citar com grande 

representatividade apenas essas duas ações e seus efeitos, confirma a sua primeira resposta 

acerca do programa QVT, onde a grande maioria afirmou saber pouco sobre as políticas 

praticadas pelo banco. Segundo material corporativo do Banco Sustento, já citado no quadro 

teórico, a política de QVT conta com muitas ações, entre as quais, apenas algumas foram 

citadas por no máximo três respondentes, e outras nem foram lembradas. Esta análise remete 

a uma sugestão feita por vários funcionários: para ser mais efetivo, deve haver uma maior 

divulgação sobre o programa QVT.  
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Gráfico 16 – Sugestões de melhorias para maior efetividade do programa QVT 

 

Ao citar os efeitos percebidos através da prática de ações de QVT, alguns funcionários 

contribuíram com depoimentos que demonstram suas impressões acerca da efetividade do 

programa. Os depoimentos dos respondentes mostram na prática a teoria exposta por 

Limongi-França (2010), quando afirma que colaborador sente-se reconhecido através de 

fatores diversos observados em seu dia a dia, que afetam, com mais ou menos relevância, sua 

qualidade de vida e bem-estar, são eles: o reconhecimento; a realização pessoal no trabalho; o 

bom relacionamento com os colegas e superiores; assim como os efeitos positivos causados 

pelas ações práticas de QVT, entre outros. 

Respondente 1: 

Eu me sinto bem com as ações de QVT, ajuda no meu bem-estar e eu me sinto parte de 

um time unido. 

 Respondente 2: 

Acredito que as ações de QVT representam de alguma forma o reconhecimento pelo 

serviço prestado. 

 Respondente 3, sobre a atuação da ECOA : 

Considero positivas e válidas as ações da empresa e as orientações e cobranças da 

ECOA .  
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Respondente 1, sobre o relacionamento da equipe e motivação: 

Vejo efeitos positivos através de melhoria no relacionamento com colegas e 

motivação para o trabalho. 

E sobre os reflexos na produtividade, acrescentou: 

O programa de QVT implica em maior motivação do funcionário e com isso, maior 

produtividade para a empresa. 

Nesse contexto, percebe-se a relação da prática com a teoria exposta por Ronchi 

(2010), quando o autor diz que o indivíduo procura adotar medidas que o ajudem a equilibrar 

o estresse e o ritmo acelerado, na tentativa de buscar satisfação no trabalho, preservando sua 

saúde física e emocional, e por que não, felicidade? 

  

 
Gráfico 17 – Efeitos positivos de acordo com as ações identificadas 

 

De acordo com as variadas opiniões, de uma maneira geral, as ações de QVT 

proporcionam ganhos para a saúde mental e física do funcionário, incentivando o bom 

relacionamento dentro da equipe, tanto com colegas quanto com superiores, gerando 

sentimentos de valorização e reconhecimento. O reflexo de fatores como esses é importante 

na qualidade de vida do funcionário e consequentemente na saúde da empresa, já que 

funcionário motivado, produz mais, e melhor.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A proposta deste estudo foi analisar as ações de QVT pela ótica dos funcionários que 

são alvo destas ações, como essas ações são percebidas por eles e se influenciam sua 

qualidade de vida. Antes de identificar essas ações, os pesquisados estabeleceram níveis de 

importância para aspectos positivos e negativos que influenciam sua QVT. Por fim, ao 

identificarem as ações, e a partir de seu nível de participação, o grupo citou efeitos em sua 

qualidade de vida percebidos na prática. O resultado dessas informações foi relacionado aos 

itens mais e menos relevantes elencados pelos pesquisados. Com isso, foi possível analisar a 

efetividade das ações de QVT na vida dos pesquisados, atendendo a questão de pesquisa, o 

objetivo principal e os objetivos específicos.   

Para responder a questão de pesquisa, que se tratava de analisar a percepção dos 

pesquisados sobre as políticas de QVT e os seus efeitos sobe sua qualidade de vida, é 

necessário fazer uma relação entre os pontos relevantes encontrados durante a análise. O 

primeiro deles refere-se a um aspecto negativo: a cobrança pelo cumprimento de metas. O 

resultado da análise demonstrou que os funcionários sofrem com a cobrança e a pressão as 

quais se submetem, e apontaram esse fator como o mais prejudicial à sua qualidade de vida, 

porém, consideram isso perfeitamente condizente com sua profissão. Esse fato é preocupante 

e deveria ser mais bem avaliado pela empresa, pois ter funcionários conformados com a 

pressão sofrida não é a mesma coisa que ter um colaborador satisfeito em seu trabalho. O 

segundo ponto relevante está relacionado às ações de QVT praticadas na agência. A maior 

parte do grupo afirmou conhecer pouco sobre o programa QVT, nas respostas ao questionário, 

entre as ações de QVT percebidas pelos funcionários, que influenciam sua qualidade de vida, 

receberam destaque as relacionadas ao relacionamento com os colegas, como as 

comemorações, festas, e seu efeitos são bastante notados e valorizados, já que o aspecto 

“relacionamento com os colegas” foi citado em alto grau de importância para os pesquisados 

e também a massagem expressa, porém, seu efeito é percebido apenas como paliativo, já que 

o benefício citado foi alívio do estresse e relaxamento, ou seja, efeitos que agem em 

problemas físicos e emocionais, que podem ser causados por diversos fatores, entre eles os 

ligados ao trabalho estão a pressão, a cobrança e sobre carga de trabalho, fatores apontados 

como os mais nocivos a qualidade de vida. A massagem expressa está relacionada a 
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tratamentos e terapias alternativas, por isso, este ponto torna-se relevante e deve ser objeto de 

avaliação por parte do banco, pois a ação mais citada pelos pesquisados como parte do 

programa QVT, tem pouca relevância na análise dos pontos positivos que influenciam a 

qualidade de vida, na análise dos dados ficou, entre oito aspectos, apenas em quinto lugar. O 

resultado da pesquisa indica que o programa QVT, que tem entre seus objetivos, evitar a 

doença, e não apenas tratá-la, funciona na prática, de acordo com a análise dos dados, como 

uma ação paliativa, compensatória, reconfortante, mas não evita ou impede que a qualidade 

de vida seja prejudicada.   

O resultado desta pesquisa e o entrelaçamento desses pontos relevantes, desperta a 

necessidade de um maior aprofundamento do estudo entre a teoria e a prática. Os funcionários 

alegam conhecer pouco sobre o programa QVT do banco, e ao responder questões específicas 

sobre o programa, confirmam o conhecimento superficial. Uma das melhorias que foi 

sugerida é a melhor divulgação das ações de QVT, porém, os documentos e normativos 

referentes à política de QVT são acessíveis a todos os funcionários, daí surgiu uma limitação 

da pesquisa: os funcionários não atribuem grande importância ao programa por não criarem 

expectativas, devido ao pouco interesse em conhecer melhor como ele funciona, ou não se 

interessam pelo programa, pois não acreditam que ele possa exercer grande influência sobre 

sua qualidade de vida? Diante dos dados, não foi possível identificar o motivo pelo qual os 

funcionários conhecem pouco sobre as políticas. A partir desta questão, surge outra limitação: 

o que é causa, e o que é consequência. As ações de QVT podem alcançar a origem da falta de 

qualidade de vida? Ou seja, podem evitá-las? Ou apenas podem tratar e amenizar seus efeitos? 

É difícil encontrar uma única definição para o termo QVT, e supor que um único fator 

pode decidir se o funcionário tem ou não qualidade de vida em seu trabalho, se torna mais 

difícil ainda comprovar na prática as teorias já existentes, existe uma grande diferença entre o 

que devem ser políticas de QVT e como elas funcionam na prática. O conjunto de opiniões e 

percepções dos beneficiários dessas políticas, ou seja, os colaboradores, torna-se uma 

importante ferramenta de avaliação no sentido da construção de um efetivo programa de 

QVT, pois é fonte de observação das reais necessidades e oportunidades de melhorias.  

A partir deste estudo, podem surgir novas questões de pesquisa, já que ficou 

evidenciada uma realidade confusa sobre uma situação ideal e a prática: de um lado, foram 

apontados os principais fatores que prejudicam a qualidade de vida, causando males físicos e 

emocionais. Do outro lado, foi avaliado um programa QVT, com suas ações práticas e seus 

efeitos. O programa QVT proporciona efeitos positivos percebidos pelos funcionários, da 
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mesma forma que os fatores prejudiciais à qualidade de vida proporcionam efeitos negativos, 

que afetam a saúde física e emocional do funcionário. Se houvesse um diagrama, poder-se-ia 

enxergar uma seta partindo dos efeitos positivos em direção aos efeitos negativos, mas esta 

seta não alcançaria a origem destes, portanto, as ações de QVT têm influencia sobre as causas 

ou apenas sobre as consequências? As políticas de QVT podem evitar os danos à qualidade de 

vida dos funcionários ou apenas tratar e remediar o que é inevitável? Com esses 

questionamentos, conclui-se que não é simples avaliar a efetividade de um programa tão 

complexo e sujeito a tantas influencias. Este estudo só confirma a teoria que as políticas de 

QVT devem estar em constante avaliação e construção, e o Banco Sustento não deve ficar 

alheio a essa necessidade. 

Nem mesmo uma empresa que gira em torno de números, poderá concentrar-se apenas 

em ferramentas tecnológicas e dados estatísticos. O lucro de um banco depende que o cliente 

consuma seus produtos, mas para que o cliente gere rentabilidade para esse banco, é 

fundamental a participação ativa da força de trabalho humana dessa instituição, na prospecção 

e fidelização desse cliente. A partir desta pesquisa, é importante que haja novos estudos, 

principalmente por parte do banco, a fim de encontrar formas de tornar suas políticas de QVT 

realmente abrangentes e efetivas, porém, o resultado alerta, antes de tudo, para a necessidade 

de se avaliar a origem da falta de qualidade de vida, ou seja, avaliar os fatores apontados pelos 

funcionários como negativos, para que as ações de QVT deixem de ser percebidas pelos 

funcionários apenas como medidas paliativas e passem a ser preventivas. 
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ANEXO A: QUESTIONÁRIO DE COLETA DE DADOS 

 

Este questionário faz parte do trabalho de conclusão do curso de pós-graduação em 

Gestão de Negócios Financeiros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da 

acadêmica Gisele Aparecida de Morais, com o objetivo de avaliar a efetividade das ações de 

QVT adotadas na agência Santa Felicidade. 

Sua participação é voluntária e será garantido o sigilo sobre sua identidade e suas respostas 

 

Parte 1 – Perfil 

  

1. Cargo:___________________________________________________________ 

2. Tempo de banco:__________________________________________________ 

3. Carga horária de trabalho:____________________________________________ 

4. Estado civil:______________________________________________________ 

5. Filhos:___________________________________________________________ 

6. Formação acadêmica: ______________________________________________ 

 

Parte 2 – Questões sobre seu trabalho 

 

1. Eu me sinto reconhecido pelo trabalho que desempenho. 

(  ) As vezes        (   ) Sempre     (   ) Nunca 

 

2. Em relação ao mercado de trabalho, você considera justa a remuneração recebida? 

(   ) Sim              (   ) Não 

 

3. Você considera justa a sua remuneração em relação à função que desempenha em seu 

trabalho? 

(   ) Sim              (   ) Não 

 

4. A cobrança exercida por parte de seu superior é condizente com seu cargo? 

(   ) Sim  (   ) Não 
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5. Você costuma exercer funções similares a colegas com cargo/salários superiores ao 

seu? 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

6. Sua jornada de trabalho é suficiente para cumprir suas atribuições? 

(   ) Sim              (   ) Não  (   ) Varia de acordo com o período do mês  

      

7. Você leva trabalho pra casa? 

(   ) Sim              (   ) Não  (   ) Às vezes 

 

8. O cargo que você ocupa hoje corresponde às suas expectativas atuais? 

(   ) Sim      (   ) Não, estou buscando um cargo melhor  (   )Não, mas não estou 

fazendo nada no momento para buscar algo melhor. 

 

9. Em sua unidade você já teve oportunidade de ascensão? 

(   ) Sim  (   ) Não – Por que? (   ) Estou impedido de concorrer a cargos melhores;  

                                                                   (   ) Outros motivos: ________________________. 

  

10. Você investe em sua qualificação profissional? 

(   ) Sim.       a) Cursos internos      b) Graduação/Pós-graduação 

(   ) Não.       a) Não tenho tempo   b) Não tenho disposição    c) Não tenho      

                                                                                                   condições financeiras                                                                      

 

11. O banco proporciona condições para que você se qualifique profissionalmente? 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

12. Como você se relaciona com seus colegas de trabalho? 

(   ) Procuro fazer amizades no meu ambiente de trabalho. 

(   ) Procuro cultivar o bom relacionamento, mas sem me envolver pessoalmente. 

(   ) Me relaciono com os colegas de forma estritamente profissional. 
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13. Analisando sua situação atual, marque os aspectos POSITIVOS e depois os 

NEGATIVOS que influenciam sua Qualidade de Vida no Trabalho (para os itens 

escolhidos, estabeleça uma ordem de prioridade, começando com nota 1 para o item 

com maior relevância) 

 

a) Aspectos POSITIVOS que influenciam sua qualidade de vida no trabalho: 

 

(   ) Salário condizente com minha função dentro do banco 

(   ) Reconhecimento profissional 

(   ) Realização pessoal no trabalho 

(   ) Relacionamento com os colegas 

(   ) Relacionamento com o superior 

(   ) Tratamento de saúde alternativos 

(   ) Prática de esportes 

(   ) Atividades de lazer 

 

b) Aspectos NEGATIVOS: 

 

(   ) Salário incompatível com a responsabilidade a mim imputada. 

(   ) Carga horária excessiva 

(   ) Sobre carga de trabalho 

(   ) Pressão e cobrança por metas 

(   ) Falta de disposição para prática de atividades físicas 

(   ) Falta de disposição para o lazer 

(   ) Relacionamento difícil com colegas 

(   ) Relacionamento difícil com superior 

(   ) Insatisfação com o trabalho desempenhado 

(   ) Condições de trabalho ruins em razão do mau funcionamento dos sistemas 

corporativos 
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Parte 3 – Questões sobre o programa de QVT 

1. Você conhece as políticas de QVT da empresa onde trabalha? 

(   ) Sim  (   ) Pouco  (   ) Não 

2. Quais são as ações que existem na sua agência que você considera como ações de 

QVT? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3. Você participa de ações de QVT adotadas pela sua agência? 

Sim. 

Quais?___________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Não. Quais fatores o impedem de usufruir dessas ações? ______________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

4. De que forma a sua agência poderia aplicar de maneira mais efetiva e abrangente as 

políticas de QVT? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

5. Ao participar das atividades de QVT, você sente um efeito positivo na sua condição de 

trabalho? De que forma? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 


