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RESUMO 

Nos dias atuais passamos por constantes mudanças, principalmente no meio de 
trabalho, local onde passamos boa parte de nossas vidas. Dessa forma, este ambiente 
se torna extremamente essencial para nosso equilíbrio constante já que é assim que 
buscamos mostrar um melhor desempenho, não só acompanhando as inovações 
tecnológicas que surgem a cada dia como também mudando frequentemente nossos 
métodos para realização de tarefas. No entanto, essas mudanças também acarretam 
uma série de problemas e, para amenizar os efeitos causados por elas, torna-se 
necessário à adoção de medidas para manter o equilíbrio e a qualidade de vida no 
trabalho. Grandes empresas utilizam a QVT e outros aspectos emocionais e físicos 
para ter vantagens competitivas sobre a concorrência, melhorando assim a vida de 
seus colaboradores e conquistando prestígio e equilíbrio.  

Palavras-chave: Equilíbrio, vantagem competitiva, estratégias, QVT. 

 

ABSTRACT  

Nowadays we go through constant changes, many of these sudden, especially in the 
media in which we experience much of our respective lives as the work environment, it 
is extremely essential to be in constant balance to play the best we can offer, following 
the range of today new technologies emerge every time bringing innovations and often 
changing our methods to accomplish our daily tasks, and with all these changes come 
a series of problems that are triggered over the days to alleviate these side effects is 
necessary to adopt a series measures intensively seeking ways to maintain balance 
and quality of life in our media work, large companies in the industry use QVT and 
other emotional and physical aspects of competitive advantage over other competitors, 
thus improving not only the lives of their employees but also gaining prestige on them 
and generate balance, and seek better performance quickly and practice, especially in 
the market, seeking new strategies to promote a work environment that encourages 
supporting the company and its employees. 

Key words: Balance, competitive advantage, strategies, QVT.
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INTRODUÇÃO  

 
         O bem estar no trabalho está diretamente ligado a áreas e fontes de 
pesquisas que buscam entender formas de pensar soluções adequadas para os 
problemas enfrentados no cotidiano do colaborador. Uma das concepções, a da 
psicologia positiva, defende a tese de que o bem-estar está diretamente ligado à 
felicidade fundamentando aspectos de vivências do trabalhador. 

Através de estudos, tem-se a intenção de implantar ambientes ideais 
para a auto-realização dos colaboradores da cooperativa Cresol de Virmond, 
buscando estabelecer um ambiente saudável e com bom índice de satisfação 
contribuindo para o bom desempenho e dedicação de seus integrantes e garantindo o 
sucesso do empreendimento. 

Segundo Waterman (1993), o bem estar está fundamentado em laços 
afetivos, gerando certa prevalência dos fatores positivos em relação aos negativos, os 
quais são enfrentados pelos empregados em seus ambientes de trabalho buscando 
ênfase na auto-realização pessoal dos empregados, seguindo a lógica do 
desenvolvimento de habilidades e aperfeiçoamentos contínuos, trazidos com as 
experiências diárias, avançando em seus propósito na vida, tanto familiar quanto 
profissional. 

Com o passar dos anos e buscando o aprimoramento nesses meios, 
foram desenvolvidos diversos modelos de padrões gerando-se amplas expectativas de 
melhoramento no bem-estar e qualidade de vida no trabalho. Contudo, obtiveram-se 
modelos mais amplos que trazem e buscam programas voltados à reorganização das 
empresas visando aumentar a satisfação dos empregados, analisando e trazendo um 
crescimento não só nas pesquisas, mas também nas análises das consequências 
geradas por seus indicadores no bem-estar do trabalho. 

Para Horn et al (2004), a qualidade de vida no trabalho e o bem-estar 
não conduzem a uma única avaliação efetiva, mas sim, a dimensões mais amplas 
como estados emocionais, físicos e profissionais, levando-se em conta que o ambiente 
de trabalho é um fator importante para o bem-estar do indivíduo, contudo, é preciso 
que esses métodos tragam ou ao menos facilitem a aquisição de metas pessoais tanto 
na carreira profissional como na vida social. 

Analisando-se termo a termo e conceito a conceito, é possível ver 
algumas interferências conceituais de aspectos distintos como bem estar, qualidade 
de vida e equilíbrio no ambiente de trabalho, em alguns casos é possível ver que seus 
conceitos se aproximam em algumas peculiaridades, em outros, estes se distanciam 
evidenciando algumas confusões em seu entendimento. 

A implantação de um método que melhore o bem-estar no trabalho 
precisa levar em conta a importância de se ter um equilíbrio laboral, além de medidas 
de promoções de saúde e segurança que busquem o desenvolvimento das 
habilidades humanas e melhoramento das capacidades sociais de integração e 
autocomunicação empresarial. 

A qualidade visa buscar facilidade e satisfação às necessidades dos 
colaboradores para que possam exercer suas atividades com mais clareza e 
produtividade, melhorando a satisfação do empregado. Gera-se assim, uma melhor 
produtividade na empresa e, consequentemente, torna-se possível à implantação de 
novos meios e métodos que trazem novas tecnologias embutidas em facilidades de 
inovações visando melhoramentos de produtividade e desempenho acima da média. 

Após tais considerações, a presente pesquisa faz uma abordagem 
teórica destacando a importância de fatores que contribuam para entender a relação 
do homem com o trabalho dentro do ambiente organizacional. Em seguida será feita 
uma pesquisa com os colaboradores da Cresol Virmond no intuito de visualizar a 
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aplicação de programas de qualidade de vida e o nível de satisfação no seu ambiente 
de trabalho.  

A questão básica enfocada é a compreensão da atual realidade frente 
às exigências e o atual modelo de gestão. Acredita-se que, sem o aperfeiçoamento 
diante de constantes mudanças no meio organizacional, os gestores teriam 
dificuldades de manter um ambiente equilibrado e produtivo. 

 
 

1. COOPERATIVA CRESOL VIRMOND 
 

Desmembrada da Cresol de Laranjeiras do Sul no ano de 2001 foi 
fundada com a participação de vinte e três sócios, com um ano de existência chega a 
contar com quase duzentos associados e nos dias atuais conta com mais de mil 
associados. A Cresol Virmond busca promover a inclusão social, facilitando o acesso a 
produtos e serviços financeiros. Tem a missão de atuar no estímulo da interação 
solidária entre seus associados, descentralizando as decisões com transparência na 
gestão.  

Além do crédito, promove a formação do seu quadro social e da 
comunidade, desenvolve projetos de estímulo à diversificação e ampliação de renda 
nas propriedades familiares com o intuito de fortalecer as unidades produtivas 
agregando renda e a permanência das famílias agricultoras em suas atividades. Traz 
em sua essência a relação direta com o associado, auxiliando-o com o crédito e 
aprimorando seus conhecimentos. 

 
1.1 Políticas de Recursos Humanos no Sistema Cresol  

 
A área de Recursos Humanos da Central Cresol Baser tem como 

objetivo a implantação de ações que além de dar segurança e saúde, visam melhorar 
a qualidade de vida no ambiente de trabalho e promover a integração das pessoas 
que compõem o sistema. 

O sistema tem implantado políticas específicas de Recursos Humanos 
que regulamenta a relação de trabalho da instituição frente seu quadro de 
colaboradores e conselheiros, a qual trata da preservação, desenvolvimento e 
valorização visando o crescimento sustentável da instituição. A resolução interna que 
trata das Políticas de Recursos Humanos apresenta uma abordagem bem específica e 
clara para todas as políticas que compõe o programa (CRESOL, 2016). 
 

 

QUADRO 1: Políticas Institucionais de Gestão de  Pessoas 

Política  Objetivo  

Política de Recrutamento e Seleção Estabelecer diretrizes e critérios que 
viabilizem os processos de recrutamento e 
seleção visando atrair profissionais com 
capacidade para agregar valor e sintonizar 
com a missão, visão e valores das Entidades 
do Sistema Cresol Baser. As Cooperativas, 
Bases Regionais, Central e Coligada serão 
denominadas como “Entidades” para fins 
deste regulamento. 

Política de Admissão Fornecer critérios para a admissão de novos 
colaboradores que passarão a ter vínculo 
trabalhista com as Cooperativas, Bases 
Regionais, Coligadas e Central Cresol Baser. 

Política de Administração de Cargos e Fornecer critérios para a Administração de 
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Salários. Cargos e Salários a ser praticada pelo 
Sistema Cresol. 

Política de avaliações Verificar o desempenho do colaborador em 
seu cargo durante o período designado para 
experiência (aprendizagem, motivação, 
relacionamento com a equipe, conhecimento 
necessário para o cargo, necessidade de 
aprender ou melhorar seus conhecimentos 
para desempenhar suas atividades, etc.), 
funcionando como um meio de analisar e 
definir o que deve ser feito para melhorá-lo, 
desenvolvê-lo ou ainda para verificar se o 
mesmo não adaptou-se à vaga. 

Política de Benefícios dos Colaboradores 
Cresol 

A Política de Benefícios tem como objetivo: 

I. Causar estímulos para que os 
Colaboradores se sintam mais motivados; 

II. Melhorar a qualidade de vida dos 
Colaboradores; 

III. Melhorar o clima organizacional; 

IV. Reduzir a rotatividade de pessoal; 

V. Facilitar a atração e permanência dos 
Colaboradores nas Entidades do Sistema 
Cresol; 

Política de Medidas Disciplinares Fornecer critérios para a aplicação de 
Medidas Disciplinares aos colaboradores do 
Sistema Cresol Baser. 

Política de recisão de Contrato de Trabalho Estabelecer critérios para a rescisão de 
contrato de trabalho. 

Política de Entrevista de Desligamento Regrar os procedimentos das entrevistas de 
desligamento, bem como compreender os 
reais motivos da saída dos colaboradores, 
através do levantamento das informações em 
relação ao ambiente e relações de trabalho, a 
fim de construir ações corretivas, evitando a 
repetição dos erros, e assim auxiliar a 
construção de ações para retenção de 
talentos e diminuindo as causas da 
rotatividade. 

Políticas de Férias Fornecer critérios para a concessão de férias 
aos colaboradores do Sistema Cresol Baser. 

Política de Jornada de Trabalho Fornecer critérios para a normatização da 
jornada de trabalho dos colaboradores do 
Sistema Cresol Baser. 

Política de participação nos Resultados O programa de pagamento de participação 
nos resultados ora acordado entre as 
Entidades e seus trabalhadores tem como 
objetivo: 

I. Melhorar o desempenho das equipes, 
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atrelando o pagamento de participação nos 
resultados aos objetivos e metas. 

II. Reconhecer o esforço da equipe na 
construção do resultado. 

III. Desenvolver uma cultura de 
comprometimento e engajamento em relação 
aos objetivos. 

IV. Alavancar os negócios e o resultado. 

V. Incentivar melhorias dos níveis de 
qualidade e produtividade de todos os 
colaboradores. 

VI. Premiar colaboradores pela participação 
que eles tiveram nos resultados obtidos pelas 
Entidades. 

Política de Estágio Estágio é ato educativo escolar 
supervisionado, desenvolvido no ambiente de 
trabalho, que visa à preparação para o 
trabalho produtivo de educandos que estejam 
frequentando o ensino regular em instituições 
de educação superior, de educação 
profissional, de ensino médio, da educação 
especial e dos anos finais do ensino 
fundamental, na modalidade profissional da 
educação de jovens e adultos. 

Política de Quebra de Caixa Fornecer critérios para pagamento do 
Provento Quebra de Caixa aos colaboradores 
que são contratados no cargo de Caixa. 

Política de Inclusão de Jovem Aprendiz Aprendiz: é o jovem com idade entre 14 e 24 
anos, matriculado em curso de aprendizagem 
profissional e admitido por estabelecimentos 
de qualquer natureza que possuam 
empregados regidos pela CLT. 

Contrato de Aprendizagem: É um contrato de 
trabalho especial, ajustado por escrito e de 
prazo determinado, com duração máxima, em 
regra, de dois anos. O empregador se 
compromete, nesse contrato, a assegurar ao 
adolescente/jovem com idade entre 14 e 24 
anos (não se aplica o limite de 24 anos para o 
jovem com deficiência), inscrito em programa 
de aprendizagem, uma formação técnico-
profissional metódica, compatível com seu 
desenvolvimento físico, moral e psicológico. O 
aprendiz, por sua vez se compromete a 
executar, com zelo e diligência as tarefas 
necessárias a essa formação (art. 428 CLT) 

QUADRO 2: Eixos e metas do PEP 2016-2020 
Fonte: CRESOL. Políticas Institucionais de Gestão de Pessoas. 2016. 
 

Com base nesse conjunto de políticas de Gestão de Pessoas, a Cresol 
incentiva e busca um ambiente de trabalho para seus colaboradores que os ampare, 
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motive e dê segurança para o seu bem-estar para o crescimento saudável da 
instituição. Para melhor compreensão dessa relação entre trabalho e o trabalhador 
faremos um estudo sobre a qualidade de vida no trabalho, tratado a partir do próximo 
item.  

 
1.2 Bem Estar no Ambiente de Trabalho  

 
Apesar de toda a importância que o âmbito do trabalho possui na vida 

de todo e qualquer ser humano não se tem muitas referências de estudos e pesquisas 
com relevância sobre o tema, sendo que muitas concepções não são ainda claras. 
Para alguns estudiosos como Daniels (2002), um dos principais meios de bem-estar 
no trabalho deve considerar algumas experiências cumulativas de afetos vivenciados 
pelo empregado em toda a sua carreira profissional, porém, a maioria dos 
pesquisadores em si defendem amplas teses de que o afeto não é uma forma única de 
gerar bem-estar, ainda busca-se conceituar o bem-estar como multidimensional por 
estar ligado em várias áreas de entendimento. 

No campo de alguns pesquisadores e gestores que tratam da parte 
organizacional de empresas é interessante entender características individuais dentro 
de um contexto que influencia diretamente no bem-estar dos empregados. A literatura 
busca elementos locados dentro do contexto das próprias ocupações buscando 
influências e importâncias para o bem-estar, como percepção, justiça, suporte e 
organização, além de um bom e amplo clima social. Apesar dos impactos sobre o 
bem-estar, algumas variáveis sociais e pessoais buscam preditores (Mourão,2009; 
Paschoal,2008; Sobrinho,2008.  

Para Jex e Spector (1998), há amplas relações entre afetividade 
negativa e supostamente uma ansiedade no trabalho, buscando diferentes meios de 
entendimento. Segundo Wiese e Freund ( 2006), buscar o alcance de metas traz 
impactos positivos sobre amplas percepções de sucesso dos empregados sobre uma 
possível vivência  e bem-estar no ambiente de trabalho. 

 
1.3 Valores Pessoais e Seus Alcances 

                    
Valores pessoais estão interligados, de certa forma, com as atitudes das 

pessoas e, por isso, buscam-se princípios que servem para orientar e supostamente 
explicar algumas diferenças básicas individuais. Ros (2003), afirma que há diferença 
entre um valor e outro e salienta que a motivação que cada um de seus valores 
expressa está em níveis de individualismo compostos, os valores são, na verdade, 
metas que podem ou não ser alcançadas por cada individuo, são metas motivacionais 
que medem suas avaliações e métodos comportamentais, o que representa alguns 
possíveis alvos que determinada pessoa pretende atingir na vida ou buscar. Dessa 
forma, não se busca restrições e situações especificas na ordem da importância que 
cada uma origina.   

Em uma oportunidade de trabalho, pode ser o caminho para um 
indivíduo alcançar seus valores pessoais. Para isso, é importante que a organização 
tenha determinadas ações que o trabalhador possa visualizar a oportunidade de 
realizar seus objetivos. A felicidade ou bem-estar no trabalho está diretamente ligado a 
sua autorrealização e dever cumprido, crescimento pessoal e autopromoção. Para 
melhor complementar este item, o presente estudo procura investigar as 
características da qualidade de vida no trabalho que são apresentadas no item a 
seguir.   

 
                  

2. CARACTERÍSTICA DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO   
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A qualidade de vida no trabalho esta voltada aos colaboradores estarem 
satisfeitos com o que estão exercendo. Esses se familiarizam no trabalho, sendo 
assim, interagem dando novas ideias, aprimorando o desenvolvimento da empresa. 
Os colaboradores se sentindo bem no ambiente de trabalho oferecem melhores 
resultados.  

De acordo com Rodrigues (1995), empregados que encontram 
dificuldades na vivencia familiar, buscam no trabalho a satisfação do bem-estar e de 
suas necessidades, como, por exemplo, as sociais que estão interligadas a fatores 
importantes do cotidiano. 

Considerando tais termos, a qualidade de vida sofre interferência de 
diversos fatores, aspectos emocionais, físicos e mentais além de aspectos familiares e 
de amigos que atuam diretamente nesse conceito. 

A qualidade de vida nas organizações e empresas ainda é 
relativamente baixa, e ainda não há, na literatura, definições claras sobre a qualidade 
de vida e o bem-estar no trabalho, porém, alguns autores como Fernandes (1996), 
afirmam que a Qualidade de Vida no Trabalho - QVT - pode ser uma forma de 
estratégia que une interesses dos indivíduos atuantes na empresa com os da própria 
organização para alcançar um bem comum proposto. 

Analisamos que não há um padrão de qualidade de vida que atinja 100 
% de satisfação a todos, tendo em mente que cada ser humano tem uma necessidade 
específica. Sendo assim, é necessário haver uma boa gestão com ampla qualidade 
dentro das empresas buscando diminuir ao máximo as necessidades em geral, 
procurando formar um ambiente de trabalho mais produtivo e rentável e colocando as 
empresas um passo acima das concorrentes no mercado atuante. 

Uma implantação de QVT só se realiza através de uma consciência 
formada pelos gestores de RH identificando à importância de um ambiente adequado 
as necessidades de seus colaboradores. Utilizando-se do RH é possível desenvolver 
programas preventivos que afetam o emocional dos colaboradores quando 
insatisfeitos.  
 

 2.1 Influência Motivacional no Rendimento do Empre gado  
                

A motivação é uma das grandes influências dentro das organizações 
mais bem estruturadas atualmente, implica na razão que leva os empregados a 
buscarem certas razões ou até mesmo comportamentos dentro do âmbito de trabalho. 
Para alguns pensadores como Maximiano (2001), alguns conceitos como a motivação 
são interpretados como o processo que explica, motiva, incentiva ou até mesmo 
estimula ações interligadas com o comportamento humano. 

Ultimamente as organizações têm buscado minimizar conflitos dentro da 
área de trabalho, alguns dos principais problemas enfrentados atualmente é a alta 
rotatividade de pessoas, baixa da produtividade e baixo comprometimento. O equilíbrio 
da empresa depende muito de modelos fornecidos que tragam respeito aos 
funcionários presentes como membros que possam interagir para o melhor 
funcionamento da organização, porém, as principais barreiras encontradas são 
identificar fatores que traduzem a motivação dos seus empregados.  

A motivação e a qualidade de vida estão diretamente conectadas, pois 
ambas são responsáveis pelas atitudes tanto comportamentais quanto pessoais 
gerando produtividade individual e coletiva, buscando mudanças no ambiente de 
trabalho, aumento de criatividade e trazendo inovações ou mudanças que possam ser 
aceitas para maior capacidade de valor à organização. 

Segundo o pensamento de Chiavenato (2003), os fatores motivacionais 
têm controle do próprio individuo, estando eles ligados com aquilo que se busca 
desempenhar envolvendo sentimentos de crescimento individual.  
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Cada indivíduo, porém, busca desenvolver características diferentes de 
forças motivacionais conforme a cultura que vivencia e conforme cultiva suas raízes. 
Percebe sua capacidade no decorrer do desenvolvimento de seu trabalho. 

 
2.2 Importâncias dos Funcionários na Organização  

                  
Em geral, as organizações funcionam através da força de trabalho 

desenvolvendo bens de consumo e prestação de serviços, buscando assim, no 
conjunto de ideias alcançarem suas metas, trazendo o sucesso almejado. 

Assim, cria-se uma relação entre a organização e os colaboradores, 
onde os mesmos buscam alcançar seus objetivos de vida pessoais quanto 
profissionais, estabelecendo uma relação denominada mútua na qual as partes se 
complementam para seu fortalecimento. Para Chiavenato (2002), as organizações 
tendem a buscar incessantemente por seus objetivos da melhor forma possível, porém 
precisam se adequar de maneira que as pessoas que nela habitam também possam 
buscar seus objetivos individuais trazendo vitórias e conquistas para ambas as partes. 

No mundo atual o sucesso das organizações está interligado aos 
empregados que a compõem, sendo impossível conseguir melhores resultados e 
sucesso sem que as pessoas que nela atuam estejam satisfeitas, são necessárias 
pessoas capacitadas e devidamente motivadas para exercerem suas funções dentro 
de uma organização. 

A motivação dos colaboradores e a valorização do ser humano refletem 
diretamente na produtividade e desenvolvimento organizacional, a produção é 
resultado das atividades geradas pelo capital humano no qual tem um papel 
fundamental para o alcance dos objetivos e a inserção de mercado. O grau de 
comprometimento de um funcionário está relacionado ao nível de satisfação do 
mesmo nas atividades e função que o mesmo executa. Um trabalho sem inovação e 
onde os empregados não têm oportunidade de interagirem nas decisões da 
organização, acaba trazendo prejuízos diretamente para o bem-estar tanto do 
empregado como da empresa, afetando, principalmente, o rendimento no trabalho. Por 
isso, torna-se essencial que a empresa mantenha o equilíbrio de suas ações para não 
perder a competitividade no mercado. 
                 

3. METÓDO DE PESQUISA 
 

Dois paradigmas são frequentemente adotados pelos pesquisadores da 
Teoria Organizacional, o positivista e o fenomenológico. Este estudo tem como base o 
paradigma fenomenológico por se tratar de um estudo de caso. De acordo com 
Minayo (2010), a pesquisa qualitativa busca questões especificas e pormenorizadas 
que não podem ser mensuradas e quantificadas. Atua com algumas características 
próprias do humano e do social corespondendo às relações e não podem ser 
reduzidas a variáveis numéricas. O pesquisador procura explicar o porquê das coisas 
sem identificar valores que reprimam a prova de dados, sendo que os dados 
analisados por esse método não se baseiam em números.  

Bogdan e Biklen (1991) apresentam como características principais da 
pesquisa qualitativa: 

 
● o ambiente natural como fonte dos dados e seu instrumento chave 

o pesquisador; 
● é essencialmente descritiva; 
● o pesquisador esta preocupado com o processo e não somente 

com o resultado ou produto; 
● o pesquisador analisa seus dados indutivamente; 
● sua preocupação principal é o significado. 
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Para dar respostas às questões propostas nesse artigo foi utilizado o 
método estudo de caso. De acordo com Yin (2001, p.27), 

 
O estudo de caso “é a estratégia escolhida ao se examinarem 
acontecimentos contemporâneos, mas quando não se podem 
manipular comportamentos relevantes. [...] O estudo de caso 
permite uma investigação para se preservar as características 
holísticas e significativas dos eventos da vida real”. 

 
Para a coleta de dados, foi aplicado um questionário, onde se extraiu 

indicadores que serviram de fundamento para a organização do estudo. De acordo 
com Selltiz et al (1987), o uso de questionário na aplicação da pesquisa trás 
vantagens, reduz os custos de aplicação, considerando que na pesquisa em estudo os 
respondentes não precisam ser identificados, proporcionando assim,maior segurança 
aos entrevistados para que possam se expressar de forma mais fidedigna à sua 
percepção ou ao seu sentimento. 

A pesquisa apresentada se desenvolveu em um estudo aplicado 
particularmente na Cooperativa de Credito Rural com Interação Solidaria Cresol 
Virmond, que atua no Sistema de Cooperativas de Credito Rural com Interação 
Solidária – Cresol Baser. O estudo se realizou na cidade de Virmond (sede) e 
Cantagalo (UAC). No próximo item, identificaremos alguns possíveis fatores de 
motivação dos colaboradores dentro do ambiente de trabalho, analisando programa de 
QVT existente na cooperativa. 

 
4. ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

 
A pesquisa realizada no mês de maio de 2016 fez uma relação dos 

estudos abordados com a expectativa dos colaboradores diante do ambiente de 
trabalho em estudo. Do total de nove colaboradores, sete responderam o questionário 
de forma confidencial. Dentre eles, pessoas do sexo masculino e feminino de faixa 
etária entre dezoito e quarenta anos de idade. 

Para a construção do estudo aplicou-se um questionário com dez 
questões, podendo o entrevistado selecionar uma das opções. As questões foram 
relacionadas à idade dos participantes, ao tempo de empresa, à difusão de projetos, 
satisfação, equilíbrio, participação nas tomadas de decisões, integração, condições e 
importância do trabalho. Quanto à aplicação dos questionários têm-se as seguintes 
amostras. 

No que se refere à idade dos abordados na pesquisa levou-se em conta 
um parâmetro de 18 até 40 anos, os participantes aceitaram participar de forma 
voluntária e a identificação dos colaboradores não foi exigida para que a 
confidencialidade da pesquisa fosse mantida. 

 
Gráfico 1: Idade dos participantes. 
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Fonte: elaborado pelos autores, com base nos dados de aplicação de questionário.  

 
Diante dos dados coletados, observa-se no gráfico que a maioria do 

quadro de colaboradores da Cresol Virmond está na faixa de 25 a 40 anos de idade.  
O segundo gráfico exposto demonstra o tempo de empresa dos colaboradores, como 
se pode notar a seguir: 

 
Gráfico 2: Tempo de empresa. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados de aplicação de questionário. 
              

O resultado apresentado neste item mostra que 57,1% dos funcionários, 
ou seja, mais da metade, estão a menos de cinco anos na cooperativa. Apesar de a 
cooperativa ser jovem tendo apenas 15 anos de existência, apresenta índices de 
rotatividade em seu quadro de colaboradores. 
 
Gráfico 3: Difusão de projetos QVT  na Cresol. 
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Fonte:  Elaborado pelos autores, com base nos dados de aplicação de questionário.  
 

Analisando os dados constatados no gráfico acima é possível identificar 
que os colaboradores não têm clareza sobre os programas de qualidade de vida no 
trabalho e nem dos projetos difundidos pela cooperativa na qual são atuantes.  

 
Gráfico 4: Satisfação quanto aos projetos de QVT  aplicado. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados de aplicação de questionário.  
                   

Nota-se com esses dados que houve uma discordância com o gráfico nº 
3, onde 57,1% dos respondentes, ou seja, a maioria não tinha conhecimento de algum 
tipo de projeto colocado em prática. Já o gráfico 4 evidencia que 85,7% dos 
colaboradores estão satisfeitos ou muito satisfeitos com os projetos aplicados pela 
cooperativa. A organização precisa atentar-se a esses dados apurados, buscando 
formas de identificar e dar visibilidade no aprimoramento do ambiente para evitar que 
seus colaboradores busquem em outras organizações o ambiente almejado.  
 
Gráfico 5: Equilíbrio entre trabalho e vida social. 
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Fonte: elaborado pelos autores, com base nos dados de aplicação de questionário. 

 
Diante dos dados apurados, identificamos que mais de 70% dos 

colaboradores respondentes demonstram equilíbrio entre o trabalho e sua relação 
social. Diante de uma instituição que traz em sua essência o compromisso com a 
relação social, é fundamental que seus colaboradores apresentem esse equilíbrio. 
Também sabemos que diante de intensas rotinas de trabalho atualmente não é fácil 
conciliar a carreira profissional com a vida particular. Para isso, é importante 
estabelecer prioridades, saber administrar o tempo e a forma de lidar com as situações 
difíceis. A organização tem um papel fundamental em manter um ambiente 
harmonioso estimulando uma atitude importante em seus colaboradores, o saber ouvir 
e a busca pelo compreender. 

  
Gráfico 6: Satisfação quanto a remuneração aplicada pela cooperativa. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados de aplicação de questionário. 
 

Diante dos dados coletados observou-se que 100% dos que 
participantes da pesquisa estão satisfeitos com a remuneração que recebem pelos 
trabalhos exercidos. Esses dados refletem a busca da cooperativa por manter, através 
da remuneração, a qualidade de vida dos colaboradores. 

 
Gráfico 7: Participação dos funcionários na tomada de decisões. 
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Fonte:  Elaborado pelos autores, com base nos dados de aplicação de questionário.  

 
Olhando para o gráfico notamos que mais de 70% dos que 

entrevistados têm participação nas tomadas de decisões da cooperativa. O sistema de 
gestão participativa proporciona resultados positivos para a instituição, cria uma 
cultura grupal, organizando as pessoas para atingirem metas em comum, pois se 
sente valorizados, o que amplia seu comprometimento no trabalho. 
 
Gráfico 8: Condição de trabalho na Cresol. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados de aplicação de questionário. 

 
Quanto ao índice de satisfação, 100% dos colaboradores da 

cooperativa dizem estar satisfeitos com as condições de trabalho oferecidas pela 
Cresol Virmond. A motivação não está relacionada somente a remuneração, mas a um 
ambiente harmonioso onde o colaborador vive seu estado de prazer emocional e 
atinge seus objetivos.   
 
Gráfico 9:  Integração social promovida na cresol. 
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Fonte:  Elaborado pelos autores, com base nos dados de aplicação de questionário.  
 

Através das informações colhidas no gráfico, é possível afirmar que a 
Cresol Virmond promove eventos com a finalidade de fortalecer laços entre seus 
colaboradores, fazendo com que todos se sintam parte da equipe, valorizados e 
aceitos pelo grupo. 
 
Gráfico 10: Importância do trabalho. 

 
Fonte: elaborado pelos autores, com base nos dados de aplicação de questionário. 
               

O gráfico acima apresenta a informação de que o trabalho 
desempenhado na cooperativa é importante na vida de seus colaboradores. Além da 
necessidade de ocupação, ainda permite a edificação humana e profissional 
acumulando conhecimento e experiências através da vivência no dia a dia. 

Observando os gráficos apresentados, é possível entender melhor 
alguns aspectos motivacionais dos empregados dentro da organização pesquisada. 
Nota-se que os colaboradores não têm total clareza em relação à difusão de 
programas de qualidade de vida no trabalho, mas estão satisfeitos em todos os 
quesitos apresentados. Diante da situação abordada torna-se necessário, por parte 
dos gestores presentes na cooperativa e no setor responsável pelos Recursos 
Humanos, dar maior visibilidade às políticas de RH, minimizando possíveis aspectos 
negativos que possam parecer expostos. 

Apesar de constatadas algumas deficiências apresentadas pela 
pesquisa no aspecto de implantação de projetos de QVT na cooperativa obtiveram-se 
resultados satisfatórios em vários quesitos como integração social, condições de 
trabalhos imposta pela cooperativa, participação dos funcionários nas tomadas de 
decisões, remuneração financeira por parte da organização dentre outros aspectos. 
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A QVT e alguns aspectos motivacionais estão totalmente interligados 
com o bem-estar no trabalho e a satisfação dos colaboradores. A insatisfação dentro 
da organização pode trazer inúmeros prejuízos, tanto sociais quanto econômicos para 
uma empresa, além de causar grandes estragos na evolução e produtividade da 
cooperativa. Analisando-se os casos apresentados não serão necessárias grandes 
mudanças na cooperativa visto que esta já apresenta condições de qualidade de vida 
dos funcionários num nível satisfatório, segundo os dados apresentados. 

Alguns pequenos ajustes e breves aconselhamentos quanto aos 
programas de QVT podem resolver os poucos quesitos no âmbito da organização que 
não apresentaram índices bons de satisfação e desempenho, buscando uma melhor 
evolução da organização junto aos seus colaboradores ajustando as poucas lacunas 
que faltam ser preenchidas de forma a não comprometer os demais aspectos. 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS                    
 

O objetivo da pesquisa foi identificar algumas variáveis interligadas com 
a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), que apresentavam influência sobre estas. 
Utilizando-se da cooperativa Cresol Virmond, do estado do Paraná voltada para o 
setor de cooperativismo de crédito com ênfase na agricultura familiar. Com os 
resultados obtidos foi possível avaliar que, embora os colaboradores não visualizem o 
programa de Qualidade de Vida no Trabalho na cooperativa, esta consegue trazer e 
satisfazer em quase todos os aspectos as exigências de seus colaboradores. 

Em análise, a cooperativa satisfaz seus colaboradores em quase todos 
os setores de importância necessários como remuneração, integração social, além de 
quesitos como condições do trabalho e participação nas tomadas de decisões, 
equilíbrio entre o trabalho e a vida social, porém, se faz necessária à adoção de 
possíveis medidas e orientação de implantação de projetos de qualidade de vida 
dentro da cooperativa, o que pode gerar desafios no momento de adotar medidas para 
melhorar seus índices e desempenho levando em conta que funcionários não 
satisfeitos trazem baixo rendimento. 

Abaixo se descreve alguns possíveis métodos que podem ser aplicados 
ao objeto desta pesquisa para resolver os problemas existentes ou ainda trazer 
melhores resultados, além de aprimorar sua produtividade no setor: 
● Identificar as necessidades dos funcionários por meio de investimentos no setor de gestão 

humana. 
● Incentivar mais planos de carreira aos colaboradores gerando chance de crescimento 

profissional dentro da instituição. 
● Buscar controles de segurança bem atualizados, sempre mantendo a manutenção dos 

equipamentos de segurança. 
● Intensificar os investimentos e motivar a qualificação profissional, ajudando nos custos 

mesmo que de forma parcial com treinamentos, especializações ou estudo de caso. 
Trazer investimentos dentro das instituições para área de bem-estar no 

trabalho e qualidade de vida, são os principais fatores que têm trazido sucesso às 
organizações, sendo necessário que os gestores presentes na organização tenham 
consciência e corram atrás de trabalho, buscando meios para achar possíveis falhas 
na satisfação dos colaboradores, visando métodos para solucionar os desafios 
encontrados no meio do caminho, trazendo melhores desempenhos tanto 
individualmente quanto coletivamente. Buscar soluções adequadas para determinadas 
situações relacionadas à QVT dentro de uma organização trará melhores retornos em 
produtividade, qualidade, e em valores financeiros, a empresa que se dispõe a buscá-
los. 
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