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O trabalho humano possui um duplo caráter: 
por um lado é fonte de realização, satisfação, 
prazer, estruturando e conformando com o 
processo de identidade dos sujeitos; por outro, 
pode também transformar em elemento 
patogênico tornando-se nocivo a saúde.  
 
Codo (1999).  
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RESUMO 

 
 
O objetivo geral deste trabalho consistiu em identificar como os programas de Qualidade de 

Vida no Trabalho (QVT) vêm sendo percebidos pelos funcionários do Banco Alfa. Justifica-

se pelo fato que a QVT não é mais uma simples ação das organizações contemporâneas, mas 

sim, uma necessidade premente àquelas que se preocupam não somente com os resultados 

obtidos pela empresa, mas pela qualidade de vida que ofertam aos seus colaboradores. A 

pesquisa do tipo descritiva, com abordagem qualitativa e método estudo de caso, foi realizada 

com os funcionários do Banco Alfa no município de Catanduvas – Paraná, Agência Centro, 

atendendo as seguintes etapas: a) Levantamento bibliográfico sobre o assunto, abordando 

temas relacionados a Teorias das Relações Humanas, Qualidade de Vida no Trabalho, o 

Trabalho Bancário e os Modelos de Qualidade de Vida; b) Elaboração e aplicação do 

questionário com 12 questões subjetivas que tratou dos aspectos organizacionais, biológicas, 

psicológicas, sociais e de opinião pessoais a ser aplicado nos funcionários do Banco Alfa e; c) 

Análise de dados, através da técnica análise de conteúdo, cujo resultado refletiu os objetivos 

da pesquisa, garantindo a relevância dos sentidos atribuídos às mensagens. Ao término da 

pesquisa percebeu-se que a concepção de QVT deve percorrer um longo caminho pelas 

organizações, visto que a visão dos funcionários é simplista e pouco expressiva. Quanto às 

categorias analisadas: remuneração, satisfação do funcionário, participação e saúde destaca-se 

a prioridade em manter os funcionários motivados utilizando a ferramenta clima 

organizacional para desenvolver feedback interno e discussões dos aspectos trabalhistas. 

Ainda deve promover oportunidades de discussão e participação em grupos de trabalho, 

demonstrando que as decisões estão em níveis hierárquicos, mas que podem desencadear 

oportunidades de participação nas decisões coletivas. Em relação a QVT, a contribuição dada 

por alguns autores ajudou a identificar algumas categorias, avaliando dificuldades e 

obstáculos na adequada implementação de Programas de QVT. Portanto, este estudo deve 

servir de base para novas pesquisas. 

 

Palavras chave: QVT – Qualidade de Vida no Trabalho, remuneração, satisfação do 

funcionário, participação, saúde. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Qualidade de Vida no Trabalho tornou-se um desafio para as organizações dentro 

da gestão de pessoas, pois afeta diretamente os indivíduos na capacidade produtiva e 

consequentemente nos resultados esperados pelas organizações. 

A QVT fez com que as organizações entendessem o fator competitivo como algo 

adquirido através do conhecimento e as estratégias mais relevantes devem estar relacionadas 

ao potencial humano, uma vez que estes talentos devem agregar valores e criar estratégias 

competitivas para  manter a sustentabilidade mercadológica, enfatizada por Chiavenato (2006, 

p.11), nos aspectos que relacionam as pessoas;  
 
A base da excelência empresarial em plena área do conhecimento tem sido o 
elemento humano. A globalização, o desenvolvimento tecnológico, a mudança e a 
transformação da sociedade mostram que a capacidade de sobrevivência das 
empresas depende forte e diretamente das habilidades e características das pessoas 
que nela trabalham. 

 

Na era da informação, o conhecimento está se tornando o recurso mais importante nas 

organizações. O capital financeiro que predominou na Era Industrial está aos poucos cedendo 

lugar ao capital intelectual como base das operações organizacionais. Deste modo, as 

empresas têm investindo no capital intelectual para aumentar de maneira considerável sua 

vantagem competitiva. 

As organizações passam pelas mesmas etapas de vida que os seres humanos: nascem, 

crescem, se desenvolvem e morrem. Aceitando tal semelhança, pode-se perceber como a vida 

útil de uma organização depende do modo como seus componentes evoluem. Sendo assim, 

afirma-se que as pessoas são fundamentais às empresas seja na execução correta de seu 

trabalho, em sua qualificação, inovação ou parceria efetiva no negócio. 

Deste modo, percebe-se a necessidade de otimizar os recursos humanos nas empresas, 

sendo necessário para isso compreender que o homem, mesmo tendo grande potencial de 

inteligência e criatividade, precisa de estímulos para que consiga gerar resultados relevantes à 

organização e também ao seu próprio desenvolvimento. 

Neste sentido, a qualidade de vida no trabalho passa a desempenhar um importante 

papel para que o homem possa produzir com eficácia e de acordo com as necessidades da 

organização. A partir do momento em que o funcionário percebe melhorias em sua qualidade 

de vida, a organização também passa a ganhar, pois com funcionários motivados e atuantes os 

resultados almejados tendem a ser mais facilmente atingidos.  
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O setor bancário tem passado por transformações nos últimos anos, principalmente em 

decorrência do processo de informatização. As mudanças estruturais no setor afetaram a 

natureza dos produtos, dos mercados e da organização com atividades internas, obtendo como 

resultados mudanças significativas nas condições de trabalho no setor. 

O resultado das mudanças significativas nas condições de trabalho e na reorganização 

da empresa segundo Laranjeira (1997) ocorreu porque todos estes aspectos influenciam 

automaticamente na Qualidade de Vida do Trabalhador - QVT. 

A Qualidade de Vida no Trabalho do setor bancário está diretamente ligada ao capital 

humano e intelectual, sendo necessário que as pessoas estejam bem. Por isso, torna-se 

relevante verificar a QVT dentro das organizações, uma vez que o gerente deve perceber os 

reflexos da boa qualidade de vida no ambiente do trabalho. 

Justifica-se pelo fato do setor bancário ser considerado gerador de vários problemas 

decorrentes do stress e outras doenças ocupacionais como as Lesões por Esforços Repetitivos 

– LER e Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho - DORT, e também às 

mudanças que ocorreram no decorrer dos anos, proporcionados pela tecnologia e automação. 

Perfetto e Beraldo (2008) relatam que diante da atual situação de desemprego decorrente do 

fechamento de número tão significativo de postos de trabalho, é plausível pensar que os 

bancários estão trabalhando em um ambiente nocivo ao bem-estar e à Qualidade de Vida. 

Assim, a pesquisa visa responder à seguinte questão: como os programas de 

Qualidade de Vida no Trabalho vêm sendo percebidos pelos funcionários do Banco Alfa? 

A partir da pergunta de pesquisa acima mencionada, o objetivo geral consiste em 

identificar como os programas de Qualidade de Vida no Trabalho vêm sendo percebidos pelos 

funcionários do Banco Alfa. 

Este objetivo pode ser desdobrado nos seguintes objetivos específicos: 

- Conhecer a visão dos funcionários acerca dos programas de Qualidade de Vida do 

Banco Alfa; 

- Analisar a aplicação dos programas de Qualidade de Vida no Trabalho existentes 

no Banco Alfa; 

- Identificar os resultados percebidos pelos funcionários participantes de tais 

programas.  

O estudo justifica-se pela necessidade de enfatizar que a Qualidade de Vida no 

Trabalho não é mais uma simples preocupação das empresas contemporâneas, mas uma 

necessidade premente àquelas que se preocupam não somente com os resultados obtidos pela 

empresa, mas pela qualidade de vida que ofertam aos seus funcionários. 
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Enquanto administrador do Banco Alfa, a pesquisa buscou subsídios sobre a 

contextualização da QVT que pode ocorrer nas organizações, principalmente pelo contexto 

em que todos estão inseridos e as constantes mudanças de ordem econômica, social e 

tecnológica que o papel de gerente requer para o atendimento dos objetivos propostos e 

levando as pessoas a estarem motivadas e produtivas para atender a um nível de qualidade no 

trabalho de ordem pessoal e profissional.  

Sob este ponto de vista a Qualidade de Vida no Trabalho e sua interferência nos 

resultados organizacionais, devem partir do princípio de que a QVT pode ser o fator 

primordial para que o funcionário dentro da adversidade da organização possa obter sucesso 

no trabalho e melhorar os serviços prestados.  

A avaliação dos funcionários em relação à QVT do Banco Alfa, pode provocar 

discussões e propor melhorias na produtividade e motivação por parte dos funcionários em 

relação ao trabalho desenvolvido. O Banco Alfa propõe benefícios como plano de previdência 

privada, plano de saúde, participação nos lucros e resultados, bolsas de estudos nos vários 

níveis e auxílio creche para filhos até os 7 anos de idade. 

Além dessa parte introdutória o trabalho está estruturado da seguinte maneira: O 

capítulo 2 traz a revisão teórica abordando a Gestão de Pessoas e a Qualidade de Vida no 

Trabalho (QVT). O capítulo 3 apresenta a Metodologia desenvolvida na pesquisa. O capítulo 

4 é destinado à análise dos dados coletados mediante a utilização da técnica análise de 

conteúdo. Ao final, o capítulo 5 apresenta as considerações finais obtidas com a presente 

pesquisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  
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2 GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO  

                                                  

Este capítulo tem como objetivo enfatizar os aspectos relacionados à Gestão de 

Pessoas e a Qualidade de Vida do trabalhador no setor bancário, constituindo assim, a base 

teórica da presente pesquisa. 

Nesse sentido, o capítulo estará didaticamente divido em 4 seções: (2.1) breve 

histórico das teorias das Relações Humanas; (2.2) Qualidade de Vida no Trabalho – QVT;  

(2.3) a reestruturação do contexto bancário; (2.4)  modelos de QVT. 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO DAS TEORIAS DAS RELAÇÕES HUMANAS  

 

Ao reportar-se as teorias administrativas que se expandiram a partir do século XX 

toma-se como ponto de partida os conhecimentos recebidos da revolução industrial que 

ocorreu na Europa no século XVIII como coloca Rempel (1999);    

 
Momento definido como um período de intensas mudanças, no que se refere aos 
aspectos sociais, econômicos e ao uso de máquinas no processo produtivo. A 
Inglaterra foi o país precursor das mudanças, devido à acumulação de capital pela 
burguesia comerciante e a abertura dos novos mercados proporcionada pela 
expansão marítima, trazendo maior demanda para os produtos e mercadorias. 
Visando suprir a demanda de melhores lucros e menos custos, a burguesia buscou 
alternativas para aumentar, melhorar e acelerar a produção gradualmente do modelo 
artesanal de produção para as oficinas e na sequencia a mecanização das fábricas 
(apud BEJARANO et al, 2004, p.4). 

 

As mudanças vinham ocorrendo, com isso a necessidade de investimentos do capital 

na produção e a evolução da nova ordem como o conhecimento dos novos administradores 

para que os trabalhadores pudessem melhorar a qualificação e a disciplina, surgindo os 

modelos clássicos de administração e princípios organizacionais. Bejarano et al (2004) no 

estudo que realizou diz que as hierarquias, a divisão do trabalho mental e braçal, a adoção de 

medidas disciplinares, o alto grau de controle dos subordinados e as cadeias de comando são 

elementos da forma como as empresas primeiro se estabeleceram com uma imensa 

disponibilidade de mão de obra barata e pouca especializada e a necessidade dos empresários 

de controlar e gerenciar a produção com esta mão de obra. 

Surgem desta forma, a teoria clássica defendida por Frederick Taylor, conhecida como 

Gerencia Científica e adotadas por Henry Ford, onde a proposta era organizar o trabalho e 

diminuir qualquer perda de tempo na produção, baseando cada fase do processo de trabalho 

em passos cuidadosamente cronometrados com o intuito de eliminar processos longos e 
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inúteis.  Garraty e Mccaughey (1991 apud BEJARANO et al, 2004), colocam que Taylor 

acreditava que os trabalhadores possuíam disposição natural para a indolência e julgava 

portanto, ser vital a importância da presença de uma gerência capaz de exercer o controle total 

não somente sobre os processos de trabalho, mas principalmente sobre os trabalhadores, 

eliminando interações que pudessem atrapalhar na produção.  

Nesta mesma ênfase Henry Ford aperfeiçoou a teoria através de dois princípios 

adicionais como a integração das etapas do processo de trabalho, enfatizado pelo 

deslocamento, por meio de esteiras, das partes dos trabalhos individuais e a fixação do 

trabalhador em seus designados postos de trabalho. Este modelo se consolidou e expandiu 

pelo século passado e gerou empresas estruturadas, eficientes e hierarquicamente organizadas, 

capazes de produzir grandes quantidades de bens materiais. 

Parafraseando Bejarano et al (2004), nesta linha de pensamento surgem as 

organizações administradas sob o conceito de gerência científica formando pirâmides de 

chefias, sendo necessários diversos níveis de hierarquia que exerciam o controle total das 

tarefas e pessoas sob sua administração, tornando administração burocráticas.  

Bejarano et al (2004, p. 5) diz que Max Weber, sociólogo foi de grande influencia na 

estruturação das empresas do século passado, e algumas de suas ideias ajudaram na 

organização científica de Taylor, como um modo mais lógico, eficiente e racional de 

estruturas o trabalho em grandes organizações, sugerindo burocracias eficientes como; 

 
a) especialização por funções bem definidas;  
b) uso da autoridade legal;  
c) estruturas hierárquicas;  
d) regras e políticas uniformes e documentadas por escrito  
e) treinamento e competência técnica;  
f) estabelecimento de critérios para admissão e promoção;  
g) os profissionais preparam-se para seguir carreira – os mais preparados podem 
atingir níveis mais elevados na estrutura. 

 

 Henry Fayol, contribuiu para melhorar o papel do administrador, onde definia o papel 

deste como aquele que planeja, organiza, coordena, comanda e controla, estabelecendo a 

importância da capacidade administrativa na hierarquia das funções a medida que o indivíduo 

evolui. 

 Para ele, na escala hierárquica, ocorre um aumento na importância da capacidade 

administrativa e diminui a importância da capacidade técnica, propondo desta forma um 

trabalho rígido e controlado, o poder centralizado e a organização ideal que segue o modelo 

militar de ordem, disciplina e hierarquia (BEJARANO et al, 2004). 
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Com a sociedade capitalista os modelos clássicos de administração passaram a basear-

se nos meios de controle exercícios pela gerência, onde a produção é desenvolvida por uma 

massa de trabalhadores que perderam contato com o processo total de produção e que exige 

maiores controle e gerencia. Estes modelos propõem um funcionamento organizacional 

semelhante ao funcionamento de uma máquina conhecida como mecanicista. 

Nas palavras de Robbins (2000) a organização mecanicista deve estar baseada em: a) 

alta especialização, cargos simples, rotineiros e padronizados; b) controle exercido nos mais 

diversos níveis hierárquicos; c) distanciamento grande entre a administração e os 

funcionários, tornando as relações impessoais; d) eficiência total, reforçada por regras, 

regulamentos e normas rígidas. A organização mecanicista, como se pode observar, é 

caracterizada pela organização burocrática e embasada na essência da gerência científica de 

Taylor e da administração científica de Fayol, e embora esse modelo de estrutura esteja, a 

cada dia, mais distante da atual realidade,  que é de instabilidade e incerteza, ainda é bastante 

grande o número de empresas com características mecanicistas (apud BEJARANO et al, 

2004). 

Com a necessidade de mudanças, surge a escola das Relações Humanas que 

contribuem no posicionamento que administradores tomam dentro das organizações quando 

aplicam o processo de gestão de pessoas, desta forma, torna-se relevante a abordagem 

presente nessa seção. 

Andrade e Amboni (2007), colocam que a história da escola das Relações Humanas, 

liderada por Elton Mayo, foi criada nos Estados Unidos devido ao desemprego resultante da 

crise de 1929 e impulsionada pela pesquisa desenvolvida na Western Eletric, no bairro de 

Hawthorne, que passou a valorizar o ser humano nas organizações e verificar fatores 

motivacionais que os impulsionam a atingir, com comprometimento, os objetivos 

organizacionais. 

A partir desse período, estudiosos passaram a se preocupar com o fator humano no 

trabalho, contrariando os pressupostos defendidos por Taylor de que a organização era uma 

máquina desprovida de valores humanos. 

A experiência de Hawthorne foi realizada entre 1927 e 1932, por Mayo e seus 

colaboradores e tinha como objetivo inicial conduzir experimentos relacionando a 

luminosidade do ambiente de trabalho com a eficiência dos operários. Medida pela produção 

a partir dos primeiros resultados, a pesquisa se estendeu ao estudo da fadiga, aos acidentes de 

trabalho, a rotação de pessoal e ao efeito das condições físicas do colaborador sobre a 

produtividade dos operários. 
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Andrade e Amboni (2007, p. 97), adaptaram algumas decorrências da experiência de 

Hawthorne e princípios da Escola das Relações Humanas; 

 
O nível de produção não é determinado pela capacidade física do trabalhador, mas 
sim, pela sua integração social. O homem precisa conviver com as outras pessoas 
para poder se sentir útil e com vida nas organizações; 
O comportamento do indivíduo está apoiado no grupo; 
O comportamento dos indivíduos está condicionado a normas e padrões sociais. As 
pessoas preferem ganhar menos para manter as relações amistosas com os colegas 
de trabalho; 
Grupos informais surgem naturalmente nas organizações por questões de amizade, 
identificação e objetivos comuns, o que é um fator determinante para o 
estabelecimento de relações de confiança entre os companheiros de trabalho; 
A interação social entre as pessoas precisam interagir umas com as outras, porque 
são seres humanos com sentimentos. 
O conteúdo e a natureza do trabalho devem estar de acordo com as aptidões dos 
trabalhadores para que não se sintam frustrados e desmotivados; 
A emoção deve estar presente no papel do dirigente que compartilha as emoções 
com seus colaboradores. 

 

Parafraseando os autores, surgem as idéias centrais da Escola das Relações Humanas, 

como homem social; grupo informal e participação nas decisões, bem como as decorrências 

dessa escola que são a influência da motivação humana; a importância da liderança e a 

necessidade de comunicação eficaz. 

Com a teoria das relações humanas, enfatiza-se a gestão de pessoas, uma vez que 

torna-se relevante no direcionamento do desenvolvimento das capacidades humanas e nas 

politicas a serem adotadas pelo organização.  

As organizações que buscam comprometer-se com as estratégias devem estar 

alinhadas aos empregados. Os empregados são as pessoas que deverão implantar e 

implementar a estratégia para atender e buscar os benefícios da realização de uma boa análise 

organizacional e promover uma diretriz organizacional que pode ajudar no programa de 

Qualidade de Vida no Trabalho – QVT. 

Marras (2000, p. 253) diz que: “a administração estratégica dos recursos humanos 

deve privilegiar o objetivo fundamental de intervir e otimizar os resultados finais da empresa 

e da qualidade dos talentos que a compõe”. 

Chiavenato (1999, p. 27) usa a definição para as pessoas como agentes proativos e 

empreendedores. Diz que elas podem gerar e fortalecer a inovação e que podem produzir, 

vender, servir o cliente, tomar decisões, liderar, motivar, comunicar, supervisionar e dirigir o 

negócio da organização. Elas podem também participar do processo de gestão estratégica da 

organização, devendo consultar sobre as mudanças que podem ser promovidas, sendo vistos 

como “o coração da organização”.  
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Quando são consideradas as pessoas que estão inseridas na organização, estas podem 

contribuir sobre os problemas nos aspectos operacionais de uma empresa, pois as pessoas 

possuem cérebro, coração e sentimento, bem como, gostam de ser respeitadas, principalmente 

quando tem objetivos a serem alcançados e quando a organização trabalha estrategicamente 

para que as metas da organização possam atender sos objetivos pessoais (CHIAVENATO, 

1999).  

Vergara (2003) em seus estudos diz que a gestão de pessoas é um tema importante e 

que está presente no cotidiano das pessoas. As empresas sem as pessoas não possuem 

propósitos, estratégias, esforços, metas dentre outras ações. Por isso, o autor nomeia que o 

planejamento deve sensibilizar os empregados em relação ao processo corporativo, 

enfatizando desta forma a importância do alcance dos resultados, gerando comprometimento, 

envolvimento, comprometimento mútuo e QVT. 

Diante destes aspectos, Chiavenato (1999, p. 6) vem contribuir dizendo que a gestão 

de pessoas é uma área sensível e que essa mentalidade deve predominar nas organizações e 

coloca; 

 
Ela é contingente e situacional, depende de vários aspectos como a cultura que 
existe em cada organização, a estrutura organizacional adotada, as características do 
contexto, ambiente, o negócio da organização, a tecnologia utilizada, os processos 
internos e uma infinidade de variáveis importantes. 

 

Na gestão de pessoas, as estratégias e os aspectos que envolvem as lideranças, podem 

provocar mudanças na forma de implementar nas organizações. Complementando o exposto 

Chiavenato (1999) diz que a gestão de pessoas tem por base três fundamentos essenciais: 

- Pessoas como seres humanos, com personalidades específicas e diferentes entre si, 

dotados de conhecimentos, habilidades, destrezas e capacidades indispensáveis à gestão dos 

recursos organizacionais; 

- Pessoas como ativadores de recursos organizacionais, sendo elementos 

impulsionadores capazes de dotar uma organização de inteligência, talento e aprendizado 

necessários à sua renovação e competitividade; 

- Pessoas como parceiras da organização, com capacidade de conduzir estas à 

excelência e ao sucesso, investindo na organização com esforço, dedicação e 

responsabilidade, entre outros, no intuito de receber retornos como salários, incentivos e 

crescimento profissional. 

De acordo com Milkovich e Boudreau (2000, p.19) “os recursos humanos trazem o 
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brilho da criatividade para a empresa”, uma vez que planejam e produzem, controlam a 

qualidade, vendem os produtos, alocam recursos e estabelecem estratégias e objetivos para a 

organização. Para os autores, sem pessoas eficazes, é simplesmente impossível para qualquer 

empresa atingir seis objetivos. 

Chiavenato (2000) enfatiza que a administração de recursos humanos – ARH, no 

Brasil pode ser considerada uma área relativamente nova, haja vista que o profissional desta 

área é encontrado geralmente em grandes empresas. No entanto, sabe-se que a ARH é 

aplicável a qualquer organização, bastando haver uma conscientização por parte dos 

executivos no que se refere à sua importância. Destaca ainda que os processos de agregar 

pessoas constituem rotas de ingresso destas nas organizações, sendo como portas de entrada 

para aqueles que apresentam características adequadas ao cargo e à organização. 

Para Gil (1994), a ARH é o ramo da ciência da administração que envolve ações que 

tem como objetivo a integração do trabalhador no contexto da organização e o aumento de sua 

produtividade. Trata-se da área que trata de recrutamento e seleção, treinamento, 

desenvolvimento, manutenção, controle e avaliação de pessoal. Assim, a tarefa da 

administração é integrar e coordenar recursos organizacionais como pessoas, materiais, 

dinheiro, tempo e espaço, dentre outros, com vistas a atingir objetivos definidos de maneira 

tão eficaz e eficiente quanto possível. 

A ARH pode ser entendida como a ciência que tem o objetivo de integrar o homem no 

contexto organizacional aumentando sua produtividade. Para Chiavenato (1992) ela consiste 

em planejar, organizar, desenvolver, coordenar e controlar técnicas capazes de promover o 

desenvolvimento eficiente do pessoal, ao mesmo tempo em que a organização representa o 

meio pelo qual as pessoas que com ela colaboram atinjam os objetivos individuais 

relacionados direta ou indiretamente com o trabalho. 

Além dos objetivos organizacionais, a área de Recursos Humanos – RH, considera 

também os objetivos pessoais dos profissionais, onde este deve abranger os tópicos que darão 

sustentabilidade para as políticas a serem adotadas de acordo com a cultura organizacional e 

subsídios para que os gestores das outras áreas funcionais das organizações possam trabalhar 

de maneira equilibrada, em equipe, buscando atender os objetivos planejados. 

Chiavenato (2006, p. 16) diz que a estrutura da área de RH, depende da organização, 

sua cultura, seu desenvolvimento, sua liderança e seus objetivos, mas de maneira genérica os 

tópicos e as politicas devem ser adotadas pelos subsistemas um a um, sendo; a) previsão de 

recursos humanos; b) aplicação de recursos humanos; c) manutenção de recursos humanos; d) 

desenvolvimento de recursos humanos; e)  monitoramento dos recursos humanos. 
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Após um breve histórico das teorias das relações humanas, tornou-se relevante 

enfatizar a área de Gestão de Pessoas dentro do contexto organizacional, refletindo sobre a 

importância da Administração dos Recursos Humanos e como este departamento pode 

influenciar na organização. Na sequência será enfatizado a Qualidade de Vida no Trabalho. 

 

2.2 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT)  

 

Moller (1995) enfatiza as discussões do termo Qualidade de Vida no Trabalho, 

dizendo que ocorreu entre os anos de 1950 e 1970, onde os estudiosos em qualidade 

preocupavam-se principalmente com a qualidade dos produtos físicos. Contudo, a partir dos 

anos 80 o interesse pelo estudo voltou-se para a qualidade dos serviços e pelo comportamento 

humano.  

Diante deste contexto, surgiu a necessidade de aprimorar conceitos sobre o fator 

humano. De acordo com Fernandes (1996), atualmente a QVT tem despertado a preocupação 

das empresas que se preocupam em ser mais competitivas. Por outro lado, a principal 

dificuldade encontrada por elas está em identificar a percepção dos funcionários acerca do 

tema, além de apontar o nível de satisfação destes diante da complexidade das variáveis que 

atingem o bem estar social e consequentemente o desempenho profissional. 

Nos últimos anos, a expressão QVT tem sido usada com frequência para descrever 

situações e métodos com objetivos diversos. 

Para Rodrigues (1995), a QVT vem preocupando o homem desde o início de sua 

existência, podendo apresentar nomes diferentes, mas tendo sempre o objetivo de buscar a 

satisfação e o bem estar do homem no desempenho de sua tarefa. 

Para Limongi-França e Arellano (2002) a QVT representa o conjunto de ações de uma 

empresa, a qual visa identificar melhorias e inovações na estrutura do ambiente, das gerências 

e da tecnologia. Esses mesmos autores dizem que existem diversas interpretações sobre o 

tema os quais podem focar desde os aspectos clínicos até a exigência de recursos, objetos e 

procedimentos gerenciais e ou estratégicos. De acordo com o preconizado por Limongi-

França e Arellano (2002, p. 26), os segmentos que mais se destacam na questão da Qualidade 

de Vida no Trabalho são: 

a) Administração: aumenta o volume de mobilização de recursos para atingir 

resultados em ambientes cada vez mais complicados, de muitas mudanças e competitivos; 

b) Ecologia: é a ciência em que o homem faz parte e também é responsável pela 

preservação do ecossistema e insumos da natureza; 
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c) Economia: dá ênfase ao conhecimento de que os bens têm fim e que a distribuição 

de bens, serviços e recursos devem envolver o reconhecimento e igualdade de cada um e os 

direitos da sociedade; 

d) Engenharia: elaboram formas de produção que são flexíveis ao trabalho manual, 

armazenamento de materiais, organização do trabalho, controle de processos e o uso da 

tecnologia; 

e) Ergonomia: é o estudo das condições de trabalho que são ligadas as pessoas. É 

baseado na psicologia, na tecnologia industrial e na medicina, tendo em vista o conforto e o 

desempenho nas várias posições de trabalho; 

f) Psicologia: mostra a influência das reações internas e as expectativas de vida da 

pessoa e o interesse íntimo das necessidades individuais para seu comprometimento com o 

trabalho em conjunto com a razão; 

g) Saúde: preserva a integridade física, psicológica e social do ser humano, e não só 

atua sobre o controle de doenças e auxiliar na expectativa de vida e no reinvestimento 

profissional da pessoa que fica doente. 

h) Sociologia: age sobre a dimensão simbólica do que é dividido e construído 

socialmente, mostrando a implicação de quem influencia e é influenciado em vários contextos 

culturais e da origem da empresa. 

Assim, as ações proferidas e as iniciativas para estabelecer um processo de qualidade 

de vida dentro das organizações, geralmente partem das lideranças dos departamentos de 

recursos humanos, que por razões estratégicas estabelecem políticas que almejam, além de 

suas estratégias de resultado, o bem estar de seus colaboradores. “O conceito de qualidade de 

vida no trabalho implica em um profundo respeito pelas pessoas” (CHIAVENATO, 1999, 

p.391). “Os administradores também doam seu empenho e participação em prol desses 

programas, no sentido de se obter um maior envolvimento participativo dos empregados” 

(MILCOVIC; BOUDREAU, 2000, p. 478). Por isso,  
 
A qualidade de vida no trabalho está atrelada a todas as ações políticas e culturais da 
organização que gerenciam direta e indiretamente as ações que envolvem os 
colaboradores, ou as atividades pelas quais eles estão direta e indiretamente 
envolvidos, no que se refere aos aspectos técnicos, ambientais e psicológicos 
envolventes às suas atividades. Refere-se à preocupação com o bem estar geral e a 
saúde dos trabalhadores no desempenho de suas funções (LUIZ DAVIS apud 
CHIAVENATO, 1999, p. 391).  

 

O foco da QVT está na pessoa, ou seja, a empresa deve se preocupar com seu 

colaborador de forma mais integral, não resumindo apenas ao tempo que ele serve a empresa 



 21

no seu horário de expediente. “O caráter profilático desses programas parte do 

reconhecimento de seu efeito sobre o comportamento dos funcionários e estilo de vida fora do 

trabalho, encorajando as pessoas a melhorar seu padrão de saúde” (CHIAVENATO, 1999, 

p.393). 

Na próxima seção será enfatizado o contexto bancário, que vem exercendo influências 

sobre os funcionários exigindo cada vez mais o investimento no ser humano, diante dos 

fatores que afetam o biológico, o psicológico e o social, aspectos estes que podem ser 

melhorados a partir de programas de QVT. 

 

2.3 A REESTRUTURAÇÃO DO SETOR BANCÁRIO  

 

A partir dos apontamentos realizados na seção anterior, busca-se entender a 

reestruturação produtiva do contexto bancário como refere Ianni (1997, p.39), “as sociedades 

contemporâneas a despeito das suas diversidades e tensões internas e externas, estão 

articuladas numa sociedade global”. Essa sociedade global deve ser vista como aquela que 

compreende as relações, processo e estruturas sociais, econômicas, políticas e culturais, 

mesmo que ocorra de forma desigual. 

No contexto bancário, o trabalho em relação à reestruturação produtiva vivência 

mudanças intensas e significativas, gerando nos trabalhadores mudanças que afetaram o modo 

de trabalho e o modo de ser como observa Grisci (2002). Sob este aspecto o mercado bancário 

necessita de profissionais com características pessoais diferenciadas, que sejam; 

comunicativos, saibam tomar decisão; iniciativa; capacitação profissional; capacidade de 

relacionamento, e valorização do trabalho imaterial, aspectos estes relacionados á Gestão de 

Pessoas. 

Grisci (2002) coloca que a reestruturação do trabalho bancário tem levado a 

caracterização de um sujeito “supersolicitado”, em constante desterritorialização, que se vê 

sem passado e sem futuro. A caracterização passa pelo atravessamento de uma velocidade e 

sofrimento psíquico que podem deixar marcas que irá refletir na QVT. 

Os modos novos de trabalhar mostram-se coerentes com a acumulação flexível e a 

compreensão de uma experimentação diferenciada do tempo, que aponta a pressão e o medo 

em ritmo de trabalho e de vida acelerados. Quanto mais a reestruturação se configura, mais os 

sujeitos compartilham a idéia de que o futuro desta organização não precisa deles. Segundo 

Grisci (2002, p.19), “ela promove um sistema que leva a experimentar um dever psíquico de 

submissão à servidão, já que consideram que o tempo não é mas seu, e sim, da organização”. 
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Um dos aspectos de maior relevância e perdas para um colaborador está na 

desmotivação, uma vez que as transformações interferem na QVT e que de acordo com 

Wachowicz (2011) a falta desta abre um grande precedente para que o funcionário desenvolva 

doenças físicas, mentais e emocionais. Neste sentido, há necessidade de introduzir políticas 

que visem à qualidade de vida, sensibilizando empregadores e instituições para que o impacto 

dos problemas gerados por sua falta ou devido a sua pouca valorização não sejam tão sentidos 

pela organização. 

Wachowicz (2011) comenta que entre os principais problemas apresentados pela falta 

de programas de QVT, estão os altos índices de absenteísmo, a rotatividade ou turn over, os 

acidentes de trabalho e o adoecimento num contexto geral. Ainda menciona que a situação 

saudável no trabalho seria aquela que permite o desenvolvimento do homem alternando 

exigências e períodos de repouso em dinâmica interação homem-trabalho-ambiente. 

A consciência da importância da QVT tem provocado nas lideranças, segundo 

Limongi-França (2003), a superação da visão de segurança no trabalho.  

Historicamente a QVT esteve associada a questões de saúde e segurança do trabalho, 

sinalizando a emergência de habilidades, atitudes e conhecimentos entre outros fatores, 

abrangendo associações com produtividade, legitimidade, experiências, competências 

gerenciais e integração social. Para haver a superação as organizações devem investir na 

gestão de pessoas. 

Um cuidado deve ser tomado, quando Fernandes (1996) coloca que nem todos os 

problemas de produtividade organizacional ou insatisfação de empregados podem ser 

resolvidos por programas de QVT. No entanto, sua aplicação pode gerar melhores resultados 

e desempenhos, além de evitar desperdícios, o que reduziria os custos operacionais.  

Para a ênfase ao termo QVT, pode-se utilizar apontamentos de autores como 

Gonçalves e Vilarta (2004) para relacionar alguns fatores que influenciam a Qualidade de 

Vida do Trabalho de um indivíduo, desde os aspectos mais objetivos como as condições de 

saúde, salário, moradia até aspectos mais subjetivos como humor, autoestima e autoimagem. 

Entretanto, independente do enfoque global sobre qualidade de vida, ou específico sobre 

qualidade de vida relacionada à saúde, os fatores sócios ambientais e, mais especificamente, o 

contexto onde se estabelecem as relações e as vivências de trabalho, parecem ter impacto 

significativo na qualidade de vida. 

Com relação ao aspecto físico, psicológico e social, Gonçalves e Vilarta (2004, p. 35) 

colocam que; 
A QV depende dos sentimentos e expectativas sobre aspectos que envolvem o 
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domínio físico. Relacionando as percepções sobre intensidade do cansaço no dia a 
dia e as atribulações com o sono e a dificuldade para dormir. 
Nos aspectos psicológicos envolvem sentimentos positivos como o aproveitar a 
vida, o otimismo em relação ao futuro. 
Nas relações sociais, amparo da sociedade e apoio dos amigos e familiares para 
realização de uma vida plena. 

 

Segundo os mesmos autores o meio ambiente é um domínio bastante abrangente, 

sendo visto como;  

 
[...] uma adequação ao lar para suprir suas necessidades, a existência de recursos 
financeiros para cobrir as necessidades de moradia, transporte, educação, 
alimentação e lazer, a disponibilidade e a qualidade dos cuidados sociais e de saúde 
as oportunidades para aquisição de novas informações e habilidades para a busca de 
identificação profissional (GONÇALVES e VILARTA, 2004, p. 37). 

 

Avaliando estes aspectos torna-se relevante saber que a remuneração e a valorização 

estão intimamente ligadas com a vida das pessoas. Mesmo com as transformações ocorridas 

nas organizações existe uma necessidade constante de aperfeiçoamento que as vezes esbarra 

na falta de interesse, ou em aspectos financeiros, pois em termos psicológicos há o 

envolvimento dos sentimentos positivos como o aproveitar a vida, o otimismo em relação ao 

futuro e nas relações sociais, amparo da sociedade e apoio dos amigos e familiares para 

realização de uma vida plena (GONÇALVES e VILARTA, 2004).  

Rocha e Felli (2004) enfatizam sobre a importância da conquista da QVT, uma vez 

que será decorrente da capacidade de reconhecer a verdade sobre si mesmo, compreendendo e 

lidando com os desafios da vida, a reação quanto às perdas e frustrações para o sucesso. 

Diante deste conjunto de motivos, cada indivíduo determina a diversidade do comportamento 

humano através dos seguintes apontamentos; 

 
Incentivos e premiações podem estimular a produtividade e o desempenho, mas não 
asseguram comprometimento, entusiasmo e relações de confiança. Ninguém motiva 
ninguém. A motivação é um processo de dentro para fora. Certamente o verbo 
motivar, aplicado é reflexivo: motivar-se. Ainda refere-se a planos de saúde, 
salários, recursos tecnológicos sofisticados, instalações físicas confortáveis, são 
fatores apontados como capazes de despertar motivação, mas nem sempre esta 
profecia se concretiza, especialmente nos ambientes caracterizados pela competição, 
relações hostis, poder centrado em posição hierárquica, barreiras entre 
departamentos, administração centralizadora (ROCHA e FELLI, 2004, p.03). 

 

Bitencourt et al (2004) diz que a conquista da qualidade de vida depende em grande 

parte da conscientização e do compromisso com as organizações, sendo fundamental que os 

colaboradores assumam sua parcela de responsabilidade diante dos problemas e necessidades 

enfrentados com relação a saúde global, ao equilíbrio ecológico e a sobrevivência e 
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desenvolvimento auto sustentável de todos. 

Parafraseando Bitencourt et al (2004) as organizações buscam pessoas criativas e 

inovadoras capazes de manter um alto desempenho e solucionar problemas mesmo num 

ambiente de crescentes turbulências e constantes mudanças. Por isso, profissionais capazes de 

manter um alto desempenho e um grau de equilíbrio e saúde, são aqueles visados nos cargos 

de confiança. Esses profissionais procuram empresas que sejam capazes de lhes oferecer um 

ambiente saudável, um clima de apoio, incentivo, respeito e valorização, oportunidades de 

desenvolvimento e de realização do seu potencial, do seu propósito e plano de vida, portanto;  

 
Para que ambos possam alcançar seus anseios, é necessário que amadureçam e que 
desenvolvam sua inteligência emocional, a qual implica uma quebra de barreiras, 
uma aproximação e conhecimento mútuo, cada vez mais profundo, até que se criem 
algumas condições básicas, como consciência emocional de si e do outro, expressão 
emocional, diálogo autêntico e confiança  (BITENCOURT et. al, 2004, p.403). 

 

Para dar continuidade ao assunto torna-se relevante enfatizar os modelos de QVT 

existentes. 

 

2.4 MODELOS DE QVT  

 

Para iniciar a discussão sobre os modelos de QVT utiliza-se os apontamentos 

colocados por Chiavenato (1999, p. 392) “o desempenho no cargo e o clima organizacional 

representam fatores na determinação da QVT”. 

As pesquisas que buscam verificar a satisfação dos colaboradores, bem como a 

Qualidade de Vida no Trabalho, a valorização e o comprometimento, sendo apresentado três 

modelos que tornam-se relevantes para fazer uma avaliação com os colaboradores e que 

podem indicar em cada categoria os fatores que influenciam a QVT e a satisfação. 

Chiavenato (1999, p.392), menciona o modelo de Nadler e Lawer, que coloca sobre a 

QVT quatro aspectos a saber; 1. Participação dos funcionários nas decisões. 2. Reestruturação 

do trabalho através do enriquecimento de tarefas e de grupos autônomos de trabalho. 3. 

Inovação no sistema de recompensa para influenciar o clima organizacional. 4. Melhoria no 

ambiente de trabalho, tanto físico quanto psicológico. 

Nesta mesma análise Chiavenato (1999), utiliza o modelo de Hackman e Oldhan que 

dimensiona dizendo que os cargos refletem os aspectos psicológicos que afetam os resultados 

pessoais e de trabalho e que interferem na QVT. Essas dimensões são: 1. Variedade de 

habilidades: o cargo deve requerer vários e diferentes habilidades, conhecimentos e 
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competências das pessoas. 2. Identidade da tarefa: o trabalho deve ser realizado do início até o 

fim para que as pessoas possam perceber que produzem um resultado palpável. 3. Significado 

da tarefa: a pessoa deve ter uma clara percepção de como o seu trabalho produz 

consequências e impactos sobre o trabalho das outras. 4. Autonomia: a pessoa deve ter 

responsabilidade pessoal para planejar e executar as tarefas, autonomia e independência para 

desempenhá-las. 5. Retroação do próprio trabalho: a tarefa deve proporcionar informação de 

retorno à pessoa para que ela própria possa auto avaliar seu desempenho. 6. Retroação 

extrínseca: deve haver o retorno proporcionado pelos superiores hierárquicos ou clientes a 

respeito do desempenho na tarefa. 7. Inter-relacionamento: a tarefa deve possibilitar contato 

interpessoal do ocupante com outras pessoas ou com clientes internos e externos. 

Para estes autores o modelo de pesquisa para diagnosticar o trabalho deve ser baseado 

num inventário de diagnóstico das características do cargo para medir o grau de satisfação 

geral e o grau de motivação interna como diagnóstico da QVT. 

Fernandes (1996) descreve o modelo proposto por Walton no ano de 1973, que consta 

de oito categorias para a avaliação da QVT, tendo como preocupação as condições da 

organização e as necessidades básicas do ser humano e sua auto realização, e também citada 

por Chiavenato (1999, p. 393) que estabelece os seguintes princípios:  

1. Compensação justa e adequada – remuneração do trabalho adequada.  

2. Condições de segurança e saúde no trabalho – jornada de trabalho e ambiente físico 

adequados.  

3. Utilização e desenvolvimento de capacidades – desenvolver a autonomia, 

autocontrole e obter informações sobre o processo total do trabalho.  

4. Oportunidades de crescimento contínuo e segurança – desenvolvimento pessoal e 

segurança no emprego, de forma duradoura.  

5. Integração social na organização, apoio mútuo, franqueza interpessoal e ausência de 

preconceito.  

6. Constitucionalismo – estabelecimento de normas e regras da organização, além de 

direitos e deveres do trabalhador.   

7. Trabalho e espaço total de vida – o trabalho não deve absorver todo o tempo e 

energia do trabalhador.  

8. Relevância social da vida no trabalho – o trabalho como uma atividade social, que 

traga orgulho para a pessoa participar da organização. 

Os modelos mostram a importância da valorização dos funcionários, principalmente 

nas condições físicas e psicológicas, possibilitando também oportunidades para estarem em 
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sintonia com os objetivos de cada organização. Sob este foco entende-se a necessidade de 

investir em melhores condições de vida no trabalho e na satisfação do funcionário, onde 

poderá garantir qualidade e produtividade. 

Limongi-França (2004) propõe para avaliar a QVT um modelo Biopsicossocial e 

Organizacional que envolve os aspectos biológicos, psicológicos, sociais e organizacionais. 

 

Área 

investigada  

Descrição  Programas específicos 

indicadores 

Setores que 

desenvolvem 
Social  Ações que ofereçam  

benefícios sociais 
obrigatórios e espontâneos 
e criem oportunidade de 
lazer e cultura. 

Direitos legais 
Atividades associativas e 
esportivas  
Eventos de turismo e cultura 
Atendimento a família  

Serviço social 
Grêmio esportivo 
Fundações específicas 
Recursos humanos 
 

Psicológica Ações que promovam a 
autoestima e o 
desenvolvimento de 
capacidades 
pessoais e profissionais. 

Processos de seleção e 
avaliação de 
Desempenho 
Carreira Remuneração 
Programas participativos  

Recrutamento e seleção 
Treinamento de pessoal 
Cargos e salários 
Relações industriais e ou 
RH 
 

Biológica Ações que promovam a 
saúde, que 
controlem os riscos 
ambientais e 
atendam as necessidades 
físicas 

Mapa de riscos 
SIPAT Ambulatório 
Refeições  
Serviço médico  
Melhorias ergonômicas 
Treinamentos específicos 

Segurança do trabalho e 
medicina ocupacional 
Ambulatório  
Nutrição 
Relações industriais e ou 
RH 

Organizacional  Investimento 
Humanismo 
Competitividade 

Clareza nos procedimentos 
Organização geral  
Contato com o cliente 

Processos de 
produção/tecnologia 
Pressão dos clientes 
Preparo dos documentos  

Quadro 1 – Modelo Biopsicossocial e Organizacional 
Fonte: Limongi-França (2004, p. 43). 

 

Limongi-França (2004) diz que o fator biopsicossocial propõe uma visão integral e 

holística do ser humano com suas potencialidades biológicas, psicológicas e sociais que 

respondem ao mesmo tempo às condições da vida. 

O próximo capítulo enfatiza a metodologia utilizada, dando suporte para a pesquisa e 

posteriormente a análise dos dados. 
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3 METODOLOGIA  

 

Marconi e Lakatos (1985) colocam que o trabalho científico necessita de um método e 

de uma linha de pesquisa. O método é caracterizado como o conjunto de atividades 

sistemáticas e racionais, e permite alcançar os objetivos traçados, através de conhecimentos 

válidos e verdadeiros. 

Ruiz (1996, p. 137) complementa definindo método como “o conjunto de etapas e 

processos a serem vencidos ordenadamente na investigação dos fatos ou na procura da 

verdade”. Sob este enfoque, o método irá trazer segurança ao pesquisador, determinando as 

etapas a serem seguidas e executadas.  

Quanto ao tipo de pesquisa, há uma ênfase nas pesquisas descritivas, tendo como 

objetivo principal a descrição das características de determinada população, fenômeno ou 

estabelecimento de relação entre variáveis (GIL, 1999).  Para as pesquisas descritivas deve-se 

objetivar aquelas que visam estudar as características de um grupo e que serve para ir além da 

simples identificação da existência das relações entre variáveis, até determinar a natureza 

dessa relação. 

Definida a pesquisa como do tipo descritiva, ela terá a abordagem qualitativa, que 

refere-se às ciências sociais e aos conhecimentos legitimados através dos processos 

quantificáveis, que por meio de técnicas de mensuração podem ajudar a explicar os 

fenômenos e buscar dados e acontecimentos que ocorrem no  Banco Alfa, Agência Centro de 

Catanduvas. 

O método utilizado para a pesquisa foi o estudo de caso, que na visão de Gil (1989) é 

um estudo centralizado em um ou mais objetos, de forma que este único, ou poucos objetos 

são estudados profunda e exaustivamente. 

O estudo de caso teve abordagem qualitativa, onde definiu o método de pesquisa, 

levando a avaliação das situações relacionadas à QVT, que permitiu investigações de dados 

reais sobre aspectos que influenciam o comportamento dos funcionários do Banco Alfa. 

As etapas da pesquisa foram:  

a) levantamento bibliográfico sobre o assunto, abordando temas relacionados as 

Teorias das Relações Humanas, Qualidade de Vida no Trabalho, o Trabalho Bancário e os 

Modelos de Qualidade de Vida; 

b) elaboração e aplicação do questionário com 12 questões subjetivas, que tratou dos 

aspectos organizacionais, biológicos, psicológicos, sociais e de opiniões pessoais, aplicado 

nos funcionários do Banco Alfa. 
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c) coleta e análise de dados. 

Yin (2005) coloca que o estudo de caso deve desenvolver procedimentos e regras a 

serem seguidas pelo entrevistador com o questionário ao utilizar um instrumento de pesquisa. 

Para a coleta de dados foi utilizado um questionário com 12 questões, que tratou das 

categorias de remuneração, satisfação do funcionário, participação e saúde, dando a 

oportunidade ao entrevistado de dar opiniões pessoais, conforme (Apêndice A).  

O estudo de caso foi desenvolvido no Banco Alfa, instalado há 30 anos no município 

de Catanduvas - Paraná. Conta atualmente com um quadro de 09 funcionários. Os clientes são 

atendidos pelo modelo de segmentação de mercado, sendo 01 carteira exclusiva para 

atendimento de produtores rurais e 01 carteira de atendimento geral. 

O procedimento de coleta de dados foi através da aplicação do questionário, junto aos 

09 funcionários do Banco Alfa, sendo entregue pelo pesquisador aos entrevistados.  

A interpretação dos dados se deu através do método de análise de conteúdo, cujo 

resultado refletiu nos objetivos da pesquisa e garantiu a relevância dos sentidos atribuídos às 

mensagens. 
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4 ANÁLISE DO CONTEÚDO: QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO – 

SITUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO ALFA 

 

A análise dos dados da pesquisa foi metodologicamente dividida neste capítulo em 

quatro categorias de análise, sendo: (i) remuneração, (ii) satisfação dos funcionários, (iii) 

participação e (iv) saúde. As categorias ora definidas tiveram por finalidade realizar uma 

análise lógica a partir das colocações dos entrevistados, relacionando as interpretações ora 

obtidas com os objetivos específicos definidos na introdução deste trabalho e, por 

conseguinte, respondendo a pergunta de pesquisa. 

As informações foram trabalhadas a partir da técnica análise de conteúdo, conforme 

descrito no capítulo anterior. Tais informações foram obtidas a partir das entrevistas 

realizadas, com questões abertas (Apêndice A) e foram construídas tendo como base as 

categorias de análise acima referidas. Contudo, antes de serem detalhadas as análises 

realizadas em cada categoria, faz-se necessária uma breve descrição da amostra. 

 

4.1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Foram entrevistados 09 funcionários que trabalham no Banco Alfa, sendo 02 

entrevistados do gênero feminino e 08 entrevistados do gênero masculino. No que se refere ao 

nível de escolaridade, foi observado que todos os entrevistados possuem ensino superior. 

Com o intuito de preservar a identificação dos funcionários estes foram denominados 

“E”, sendo respectivamente numerados de 1 a 9.  

O quadro abaixo classifica os entrevistados conforme a parte objetiva do instrumento 

de coleta de dados aplicado (Apêndice A), identificando o setor em que trabalha, o cargo que 

atua, e o tempo de atuação no banco e na função. 

 

Entrevistados Setor Cargo 
Tempo de 
atuação no 

banco 

Tempo de 
atuação no 

cargo 
E1 Atendimento Gerente de negócios Mais de 10 anos Mais de 10 anos 

E2 Atendimento Escriturária Menos de 1 ano Até 1 ano 

E3 Atendimento Gerente de negócios Mais de 10 anos Mais de 10 anos 

E4 Atendimento Assistente de De 1 a 4 anos Até 1 ano 
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negócios 

E5 Atendimento  Escriturário De 1 a 4 anos De 1 a 4 anos 

E6 Apoio Gerente de serviços Mais de 10 anos Até 1 ano 

E7 Atendimento Escriturário De 1 a 4 anos De 1 a 4 anos 

E8  Atendimento Assistente de 

negócios 

De 5 a 9 anos De 1 a 4 anos 

E9 Caixa Caixa executivo De 1 a 4 anos De 1 a 4 anos 
Quadro 2 – Dados de Identificação dos Entrevistados  

 

Conforme pode ser visto a partir do referido quadro, os funcionários E1, E2, E3, E4, 

E5, E7, E8 trabalham no setor de atendimento, enquanto os funcionários E6 e E9 estão 

alocados respectivamente no setor de apoio e no setor de caixa. Os cargos que E1 e E3 

exercem à função de gerente de negócios; E2, E5, E7 exercem o cargo de escriturário, 

enquanto que  E4, E8 exercem o cargo de assistente de negócios; E6 é gerente de serviços e 

E9 é caixa executivo. 

Em relação ao tempo de atuação no banco E1, E3, E6, tem mais de 10 anos de 

trabalho, E8 tem de 5 a 9 anos; E4, E5, E7, E9, tem de 1 a 4 anos, enquanto que E2 tem 

menos de 1 ano de trabalho, observando que os funcionários com mais tempo de serviço 

podem demonstrar maior conhecimento sobre as políticas desenvolvidas na organização.  

Com relação ao tempo de atuação no cargo, observa-se que somente E4, E6, E8 

apresentam tempo de serviço diferente do tempo de atuação no cargo. 

 

4.2 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

O quadro abaixo identifica a relação existente entre as perguntas contidas no 

instrumento de coleta de dados e as categorias de análise previamente elaboradas. No mesmo 

sentido, a terceira coluna identifica as palavras ou expressões destacadas nas respostas 

formuladas pelos entrevistados. 

 

Pergunta Categoria Palavras chaves 

5 Remuneração Salário compatível, proporciona QVT, 
benefícios, condição de vida razoável. 

1, 11 
 

Satisfação dos 
funcionários  

Satisfeito, estabilidade, público, clima de 
trabalho, benefícios, trabalho em equipe, 
companheirismo, salário, reconhecimento, 
oportunidades, crescimento, desafios, 
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responsabilidade, ginástica laboral. 
 

7,  9, 11 Participação  Suficiente, períodos intensos, grande número 
de atendimento, dificuldades, novos 
funcionários, melhorias no ambiente, pressão 
x metas, conhecimento, capacitação, 
programação de atividades externas, 
capacitação, interação, oportunidade.  

3, 4, 6, 8, 9, 
10, 12 

Saúde Boa idéia, verba insuficiente, falta de 
conhecimento, ginástica laboral, 
alongamentos, reformas e mobílias, 
substituição, stress, satisfatório, família, 
tranquilidade.  

Quadro 3 – Categorias e Análise   
 

A partir de agora, as subseções seguintes irão abordar individualmente cada uma das 

categorias de análise selecionadas para a presente pesquisa. 

 

4.2.1 Remuneração 

 

Os funcionários de uma organização tornam-se motivados e levados a desenvolver seu 

papel na organização porque “trabalham por recompensas”, segundo Weiss (1991, p.32). 

Quando a remuneração é justa, a tendência é que o ambiente físico, psicológico e social torne-

se mais saudáveis e, a partir da implantação de uma política de benefícios, crie condições ao 

sistema racional para que ele funcione. Nesse sentido, Tannenbaum (1973, p.185), coloca que  

 
a preocupação com o trabalho e suas condições passaram por todas as escolas da 
administração com as respectivas ênfases de cada modelo. Todas tentaram explicar, 
sob seu ângulo, como ocorre o trabalho e, consequentemente, sugerindo formas de 
administrá-lo.  

 

Diante do exposto, quando questionados sobre a remuneração e os cargos exercidos no 

Banco e se tais fatores proporcionariam uma boa qualidade de vida, percebeu-se que os 

funcionários apresentam satisfação em relação aos salários, podendo ter uma vida confortável 

comparado a outros trabalhadores, também enfatizam a importância de melhorar os salários, 

principalmente pela responsabilidade da função, conforme pode ser observado nas respostas 

transcritas abaixo: 

 

E5: “o cargo inicial mesmo sendo de 06 horas não proporciona boa 
QVT, já a partir das comissões  de caixa e assistente, melhoram. 
E2 complementa “é boa, mas sempre pode melhorar”, /.../ alguns 
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custos poderiam ser revistos”. 
E1: “a remuneração é compatível com mercado, e se não é excelente, 
pelo menos proporciona um razoável nível de vida”. 
E7: “são incompatíveis, aquém do necessário, pois não proporciona  
uma boa QVT,  e ainda as altas metas imposta pela organização, 
torna-se difícil de ser atingida. 
E8 complementa: “considerando a responsabilidade que temos, a 
remuneração deveria ser maior /.../”. 
 

As colocações supracitadas vêm contribuir com as idéias apontadas por Aquino (1979, 

p.40), o qual afirma que “indiscutivelmente o salário é o elo básico entre a mão de obra e a 

empresa”. Entretanto, não constitui o único fator de motivação, mesmo em países de baixa renda 

ou de renda mal distribuída, como é o caso do Brasil. 

Assim, para os seres humanos as condições psicológicas e dos benefícios sociais além do 

trabalho, também tornam-se responsáveis pela satisfação e garantia de QVT, onde neste item 

observou-se que estão satisfeitos, mas pedem melhores salários e justificam-se pela 

responsabilidade que possuem na organização, e ainda afirmam que mesmo assim possuem uma 

boa QVT. 

 

4.2.2 Satisfação dos Funcionários 

 

Quanto à satisfação dos funcionários na atividade profissional, eles enumeraram as 

seguintes razões: 

 

E1: “A agência possui um bom espaço, /.../ possui ótimo clima de 
trabalho e os benefícios são ótimos”. 
E2: “sente-se satisfeito, pois comparado ao trabalho anterior onde 
trabalhava 10 horas por dia e todo sábado pelo mesmo salário, é 
melhor, o ambiente de trabalho é bom e a equipe é excelente”. 
E6: “O clima de trabalho é ótimo, as relações são ótimas e temos a 
oportunidade de crescimento profissional”. 
E12: “/.../ o ambiente de trabalho é ótimo, tem companheirismo, boa 
remuneração, integração da equipe e boa carga horária”. 
 
 

Assim, destaca-se que todos sentem-se satisfeitos, produzindo um bom clima de 

trabalho, bom relacionamento e interação entre ambos, causando desta forma respeito, 

reconhecimento e satisfação na qualidade dos serviços desenvolvidos. 

Rodrigues (2007) coloca que o local de trabalho permite ao indivíduo um 

relacionamento social extrafamiliar com grupos restritos. Por outro lado, autores como 

Albertson, Jahoda, Lock (s/d) colocam que as relações sociais tornam-se uma das maiores 
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fontes de satisfação do empregado com a QVT. 

A convivência do indivíduo com o grupo de trabalho, além de afetá-lo nos seus 

contatos sociais, pode afetar a eficiência organizacional. Schein (1982) afirma que “tem-se 

acreditado que um grupo pode ser mais criativo que os indivíduos isolados, por causa do 

estímulo que os membros proporcionam uns aos outros” (apud RODRIGUES, 2007, p.100). 

Outro aspecto enfatizado na categoria satisfação do funcionário foi demonstrado no 

questionamento feito em relação às ações desenvolvidas sobre Qualidade de Vida no 

Trabalho. 

Os entrevistados mencionaram que as verbas estão sendo usadas adequadamente, 

citando como exemplos a ginástica laboral, atividades recreativas e eventos realizados como 

aniversários, confraternizações e encontros em datas comemorativas. 

Diante dos apontamentos tão restritos realizados pelos funcionários, observou-se que 

falar em programas de Qualidade de Vida no Trabalho nas organizações ainda é algo utópico 

e que vem aumentando o grau de interesse, tanto pelas organizações como para os 

funcionários, pois as empresas começaram a perceber a necessidade de QVT quando 

relacionaram à produtividade e a satisfação. 

Programas de Qualidade de Vida no Trabalho relacionado com a prática de ginástica 

laboral segundo Oliveira (2007) se configura em dois aspectos: (i) motivar os funcionários e 

(ii) aumentar a produtividade como mostra os apontamentos feitos pelos entrevistados; 

 

E7: “estou satisfeito, trabalho sem monotonia, cada dia é um desafio 
diferente e ainda há o convívio com as pessoas, melhorando nossas 
relações pessoais”. 
 

Assim, conclui-se nesta categoria que à expectativa dos profissionais da organização 

é que tenham qualidade nos serviços prestados, enquanto que os profissionais ao conceberem 

um programa de QVT devem perceber que o mesmo não terá sucesso, caso não haja 

envolvimento dos mesmos. Para tanto, torna-se relevante enfatizar a categoria participação 

dos funcionários, levando a atuar com satisfação e envolvimento.  

 

4.2.3 Participação 

 

Matos (1996) insere o conceito de empresa feliz, cujos valores estão próximos aos 

indicadores de QVT, pois ela deve oferecer as condições motivacionais à plenitude da 

realização humana, criando um clima estimulador à participação e a criatividade, canais 
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abertos de comunicação e expressão, exercício regular da delegação de autoridade do trabalho 

em equipe, incentivos ao desenvolvimento da capacidade de liderança, reconhecimento ao 

esforço empreendedor e à obtenção de resultados.  

Para o alcance de melhores resultados organizacionais, vários fatores são 

necessários: a forma como o trabalho é desempenhado; as condições oferecidas pela empresa 

para a correta execução do trabalho; treinamento; incentivos financeiros perante a 

produtividade e participação dos empregados em programas e ou grupos de qualidade, entre 

outros. 

Rodrigues (2002), mostra a existência de três grupos de variáveis: motivação – 

desempenho – satisfação, sendo o desempenho a base para os processos de melhoria 

organizacional, enquanto que a motivação e a satisfação visam o crescimento da participação, 

demonstrado no comportamento e na socialização do corpo funcional/organizacional. 

Na categoria participação observou-se que as oportunidades de participação vêm 

decaindo, fazendo com que os funcionários tomem poucas decisões e desenvolvam quase que 

exclusivamente procedimentos burocráticos e atividades rotineiras, tornando o trabalho 

monótono e sem iniciativas. No questionamento relacionado à participação em programas 

capacitação, os entrevistados colocaram que: 

 

E4: “a capacitação ajuda melhorar o conhecimento e aprimorar a 
carreira”. 
E7: “é necessário, pois funcionário capacitado, bem orientado tem 
boa autoestima e produz mais”. 
E1: “o banco oferece capacitação e oferece oportunidade a todos de 
acesso a treinamentos e estudos, proporcionando assim maiores 
oportunidades na carreira”. 

 

Com a crescente valorização da pessoa no trabalho e sua QV, parece ser papel da 

organização investir e focar nos recursos humanos, já que Macedo et al (2004) enfatizam que 

muitos ganhos em produtividade na organização estarão relacionados à capacitação, ou seja, 

ela pode fazer com que haja a  capacidade de visualizar que a QVT está intrinsecamente 

relacionada à produtividade. Por isso, cabe ao gestor da organização propulsionar os valores 

de QVT. Assim, sugere que o gestor seja a mola propulsora de divulgar os programas de 

QVT, integrando com os avanços tecnológicos e modernização das organizações de trabalho, 

aumentando a sua capacidade de iniciativa e empreendedorismo. 

Em relação à percepção da disponibilização das verbas para programas de QVT na 

agência, os entrevistados colocaram que: 
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E1: “ele esta sendo aplicado em ginástica laboral”. 
E6: “estão sendo usados em atividades físicas”. 

 

Certamente não existe uma fórmula perfeita para se obter resultados positivos com os 

recursos humanos, mas estudos apontam que, para se obter uma administração de qualidade, 

necessita-se de recursos bem aplicados, por isso, enfatiza-se que o maior capital existente em 

uma organização está intrinsecamente ligado aos recursos humanos e a sua capacidade de se 

desenvolver.  

Assim, pode-se mencionar que os programas de QVT inseridos nas organizações 

devem atender e beneficiar os funcionários e que no caso do Banco Alfa está investindo em 

saúde, como será abordado na próxima subseção. 

 

4.2.4  Saúde 

 

Na categoria relacionada à saúde, uma das mais relevantes no que se refere ao objeto 

dessa pesquisa, entende-se que no contexto bancário, podem aparecer síndromes como lesão 

por esforço repetitivo, estress, desamparo, depressão, violência ente outras doenças. Tais 

problemas fazem parte dos desafios enfrentados pelos programas de QVT implementados no 

setor bancário, originando-se em grande parte das pressões por produtividade, sobrecarga de 

trabalho e agilidade nos atendimentos, entre outros apontamentos realizados pelos 

entrevistados. 

Na avaliação sobre a jornada de trabalho diária, dizendo se é suficiente para cumprir 

as tarefas, tornou-se relevante as seguintes colocações: 

 

E8: “sim é suficiente”; 
E3: “suficiente, mas na safra, o tempo deveria ser alongado com 
horas extras para atender a demanda; 
E4: “é suficiente, mas existem dificuldades para conciliar trabalhos 
operacionais, atendimento e vendas /.../ dificuldade para atender as 
diversas demandas diárias; 
E2: “às vezes sim, as vezes não. Tenho que priorizar as mais 
urgentes, causando desta forma um estado de ansiedade”; 
E12: “na maior parte dos dias não é suficiente. Exige-se muito tempo 
para o atendimento do público, causando muito cansaço”. 

 

No questionamento sobre como poderiam ser realizadas as melhorias no programa de 

QVT, obteve-se as seguintes respostas: 

 



 36

E12: “trabalhamos afogados, por isso se houvesse novas 
contratações poderiam melhorar a otimização do tempo”. 
E5: “deveria ter mais funcionários para atender os clientes /.../”. 
E7: “deveria haver o aumento do quadro de funcionários, aumento de 
salários, e remunerações através de gratificações, melhoria da 
estrutura física e promover metas compatíveis”. 
E1: “deveria reduzir a forte pressão das metas”. 
E6: “reclama dos ruídos dos equipamentos”. 
E3: “deveria ser substituído o ar condicionado, pois faz muito 
barulho, refrigera mal e ainda atrapalha no desenvolvimento das 
funções”. 

 

Observou-se que os funcionários conhecem pouco as ações desenvolvidas, devido a  

incongruência entre as respostas, nota-se falha de comunicação, pois o questionamento serviu 

de base para reclamações e não de indicações. 

Por isso, determinadas ações desenvolvidas pela organização não são reconhecidas 

como aquelas que promovem a QVT pelos funcionários. Esse fato aponta para a ineficiência 

dessas ações no que se refere à promoção da qualidade de vida no trabalho.  

Em relação ao desenvolvimento de doenças relacionado ao trabalho como depressão 

ou LER/DORT, foram unânimes em dizer que nenhum dos entrevistados já apresentou este 

quadro, portanto, as ações de QVT, estão cumprindo seu papel. 

Verificou-se que o ambiente de trabalho, talvez por ser uma agência pequena, não 

propicie aos funcionários fatores que possam desencadear doenças ocupacionais típicas do 

setor bancário.  

No questionamento sobre Plano de Previdência e Plano de Saúde, os funcionários 

foram unânimes em dizer que está bom, mas teve a ressalva do descredenciamento de alguns 

profissionais da saúde, descrito na colocação abaixo; 

 

E3: “o Plano de Previdência é bom” e o “Plano de Saúde às vezes faz 
com que enfrentemos algumas dificuldades pelo descredenciamento 
dos médicos”. 

 

4.3 SÍNTESE DAS ANÁLISES 

 

Fernandes (1996) ressalta que nem todos os problemas de produtividade das 

empresas, e que nem todo tipo de insatisfação do funcionário, em qualquer nível, podem ser 

resolvidos pela tecnologia da QVT. Assim, sua aplicação conduz, sem dúvida, a melhores 

desempenhos, ao mesmo tempo pode evitar maiores desperdícios, reduzindo os custos 
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operacionais. 

Percebeu-se que quando há interesse da organização em solucionar qualquer 

problema eventual, mais satisfeito e interessado o funcionário apresenta-se em relação ao seu 

trabalho e ao compromisso com a melhoria da produtividade. 

Ao alinhar os objetivos em identificar como os programas de QVT vem sendo 

percebidos pelos funcionários no Banco Alfa, agência centro, observou-se que a visão e a sua 

aplicabilidade é uma realidade, mas que ainda deve ocorrer um preparo e conhecimentos 

adequados para que o funcionários entendam o verdadeiro objetivo do programa.  

Este estudo mostrou o pouco conhecimento sobre o programa de QVT, havendo 

satisfação em quase todos os questionamentos realizados, sendo unânimes ao apontar sobre a 

questão do ambiente físico, ou seja, “/.../ o ar condicionado que não funciona bem”. 

Por isso, quando dividido as categorias remuneração, saúde, satisfação dos 

funcionários e participação observou-se que nem todos conhecem as ações desenvolvidas, 

mencionam em suas falas as percepções do cotidiano, sendo esta uma das fragilidades do 

programa de QVT. 

Portanto, vislumbra-se que a percepção dos funcionários em relação ao programa de 

QVT é pouco expressivo, constatado nos questionamentos realizados pelo pesquisador, 

notando que o tema ainda não tem a devida relevância para os funcionários da organização, e 

que as intervenções devem corresponder às demandas dos trabalhadores. Observou-se, que 

alguns benefícios parecem funcionar como privilégios, e que se mostram satisfeitos, mesmo 

com algumas deficiências, portanto, acredita-se que há falhas na divulgação e aplicação de 

determinadas ações e serem reconhecidas como parte do programa de QVT.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando se propôs questionar sobre a identificação das ações do programa de QVT 

para o Banco Alfa, obteve como resposta a visão simplista e pouco expressiva do 

conhecimento deste programa pelos funcionários. 

Ao entender a QVT como a satisfação do indivíduo e que programas deste tipo podem 

promover mudanças no estilo de vida que venham a melhorar os aspectos gerais relacionados 

à saúde do trabalhador, conclui-se que tal processo deveria ser mais difundido e eficaz. 

A QVT deve buscar continuamente a melhoria dos processos de trabalho, os quais 

precisam ser construídos não só para incorporar as novas tecnologias, mas também para 

aproveitar o potencial humano, individual e em equipe. 

Daí a relevância da Teoria das Relações humanas, que vê o homem como um ser 

social, participa de grupos formais e das decisões que podem colaborar com a motivação 

humana, em liderar e comunicar-se de forma eficaz.  

Nesta ênfase, a gestão de pessoas pode ajudar no direcionamento das capacidades 

humanas e nas políticas a serem adotadas pela organização, que dentro do contexto atual deve 

implantar e implementar estratégias que possam beneficiar na organização um bom programa 

de QVT. 

Ao pesquisar sobre a percepção do programa de QVT do Banco Alfa, foi avaliado 

através das seguintes categorias: remuneração, satisfação dos funcionários, participação e 

saúde, sendo exposto de forma subjetiva o entendimento de cada um sobre o assunto.  

Os funcionários do Banco Alfa, nos questionamentos apresentados demonstram estar 

satisfeitos com a remuneração, mas salientam que devido à responsabilidade, poderiam ter 

melhores salários.  

Em relação à categoria satisfação dos funcionários, percebeu-se pessoas satisfeitas, 

mas em constante busca para melhorar e atingir seus objetivos. Sugeriram que o trabalho 

poderia ser melhor desenvolvido se houvesse um número maior de funcionários e a divisão 

das tarefas. O acúmulo de funções burocráticas, administrativas e com o público, provoca 

atraso e insatisfação por falta de conclusão das tarefas.  

Em relação a categoria participação, percebeu-se pouco envolvimento dos 

funcionários, pois aceitam de forma passiva as ações e normas da organização, como 

demonstram na aceitação do programa de QVT, que para eles se resume em atividades de 

ginástica laboral e atividades físicas e recreativas.  

Quanto à saúde, percebeu-se que algumas ações respondem ao programa de QVT 
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como a ginástica laboral, plano de saúde, plano de previdência. Os demais aspectos como 

incentivos salarial, educacional, cultural, segurança e apoio pessoal, como capacitação podem 

colaborar para melhorar os aspectos do ambiente de trabalho e a função que cada um exerce. 

Desta forma, deve-se manter a equipe de trabalho motivada, dentro dos aspectos essenciais 

para que possam alcançar as metas e manter-se equilibrados, produzindo de forma satisfatória.  

Por isso, o programa de QVT deve pressupor a integração entre os funcionários da 

organização, melhorando a execução e a relação de trabalho, evidenciando bem estar, pois 

numa visão estratégica em QVT, ele deve propiciar o desenvolvimento do pensamento crítico, 

essencial para a evolução das relações trabalhistas no contexto atual. 

Quando se trabalha com o ser humano, a sua interdependência deve respeitar os 

fatores biológicos, psicológicos, sociais e organizacionais para satisfazer o ser humano no 

contexto em que está inserido. 

Assim, deve-se promover oportunidades de discussão e participação em grupos de 

trabalho, demonstrando que as decisões estão em níveis hierárquicos, mas que podem 

desencadear oportunidades de participação nas decisões coletivas.  

Para o programa de QVT, deve ser visto como primordial e promover a satisfação dos 

funcionários nos seus múltiplos aspectos. Deve ocorrer as melhorias no que se refere aos 

aspectos estruturais do banco, e ainda estabelecer uma política a médio e longo prazo de 

atividades físicas do interesse dos funcionários, devendo ocorrer no período de trabalho e fora 

do trabalho, investindo nas interações sociais. 

As limitações do estudo estiveram permeadas pela complexidade do tema proposto, e 

pela falta de conhecimento daqueles que atuam na base do programa de QVT e falta de 

preparo para realizar um programa que atenda as necessidades dos funcionários, tornando-o 

ineficaz, já percebido nas categorias analisadas. 

Este estudo mostrou o potencial que os programa de QVT pode ter nas organizações, 

possibilitando aprofundar o estudo em modelos teóricos que mostrem mais precisamente os 

resultados deste programa.  

A pesquisa possibilitou observar a visão simplista e pouco expressiva dos 

funcionários sobre o programa de QVT, podendo a partir desta constatação melhorar a 

comunicação e divulgação das ações do programa, realizando análise do benefícios ao capital 

humano. 
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APÊNDICE A 

 
1) Dados de Identificação  
 
Setor:  
Cargo:  
Tempo de Banco: ( ) menos de 1 ano   (  ) de 1 a 4 anos  (  ) de 5 a 9 anos                                    
(  ) mais de 10 anos 
Tempo no cargo atual: (   ) até 1 ano  (   ) de 1 a 4 anos  (   ) de 5 a 9 anos  (   ) mais de 10 
anos 
Nível de Instrução:   
Carga horária de trabalho:  
Idade:                     sexo:  (   ) Feminino  (   ) Masculino 
 
2) Você está satisfeito com sua atividade profissional? Enumere as razões que subsidiam sua 
resposta. 
 
3) Você conhece o programa de Qualidade de Vida no Trabalho do Banco?  Quais ações você 
conhece e como  avalia o programa? 
 
4) Como você avalia sua jornada de trabalho diária: Ela é suficiente para cumprir suas tarefas? 
Cite as principais dificuldades enfrentadas. 
 
5) As condições do ambiente de trabalho como ruídos e temperatura são satisfatórios? No seu 
entendimento o que poderia ser eventualmente melhorado? 
 
6) Qual a sua opinião sobre a remuneração de acordo com os cargos exercidos no Banco? Ela 
proporciona uma boa qualidade de vida? 
 
7) No seu entendimento como o Banco poderia melhorar sua Qualidade de Vida no Trabalho? 
 
8) Os incentivos como capacitação, que o Banco oferece melhoram sua qualidade de vida? 
Enumere as razões que justificam sua resposta. 
 
9) O tempo destinado para lanche, descansos e horário de almoço são adequados? Explique 
sua resposta. 
 
10) Qual sua opinião sobre o Plano de Previdência disponibilizado aos funcionários do 
Banco? 
 
11) Qual sua opinião sobre o Plano de Saúde disponibilizado aos funcionários do Banco? 
 
12) Você sabe da disponibilidade da Verba QVT em sua agência? Sabe em que ações ela está 
sendo gasta? Tem alguma outra sugestão para sua utilização? 
 
12) Você já sofreu algum tipo de doença relacionada ao trabalho como depressão ou 
LER/DORT? Justifique sua resposta. 


