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CARTA DE ABERTURA

A qualidade de vida no trabalho é uma ferramenta de suma importância

ao trabalho interno do colaborador. São muitos os estudos que apontam que o

trabalhador  necessita  de  um  ambiente  com  um  clima  organizacional

segmentando e pronto para atender as suas necessidades, destacando-se as

psicológicas e de lazer, dentro da corporação. 

Pensando  em ajudar  o  gestor  a  oferecer  ao  colaborador  uma maior

qualidade de vida e bem estar no trabalho se propõe a elaboração de um rol de

perguntas a serem respondidas pelos colaboradores, no intuito de auxiliar o

gestor  na  sua  função,  bem  como  poder  proporcionar  um  ambiente  mais

apropriado para o exercício da função na Cooperativa, que tem por objetivo

entender o ambiente de trabalho e como os colaboradores estão se sentindo

em relação ao ambiente, cargo e objetivos profissionais, de fácil aplicação e

sem custos para a Cooperativa, buscando proporcionar um clima de bem estar

na  Instituição,  por  meio  de  uma Gestão  que  deve  estar  sempre  atenta  ao

colaborador. 

Assim, com esses dados em mãos, o gestor pode buscar soluções mais

especificas, conhecendo o que precisa ser melhorado e dar continuidade ao

que esta dando certo, sempre pensando no crescimento da Cooperativa, pois

colaboradores contentes e motivados produzem mais e melhor.

Para  realizar  o  questionário,  adotou-se  como  método  a  revisão

bibliográfica  e  pesquisa  de  campo  com  aplicação  de  entrevista  com

colaboradores da Cooperativa.

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de Vida, CRESOL, Trabalho, Cooperativa.
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1 RESUMO EXECUTIVO

A origem do movimento de QVT (Qualidade de Vida no Trabalho) surgiu

em meados da década de 1950, mais especificamente na Inglaterra, por meio

do trabalho de Eric Trist e seus colaboradores, que realizaram estudos para

tentar compreender a relação existente entre indivíduo, trabalho e organização,

onde  observaram  que  um  dos  aspectos  fundamentais  é  a  realização  do

indivíduo no trabalho, ou seja, seu bem estar e o quanto se sentem realizado

em sua função.

Desde  que  as  empresas  perceberam  a  importância  da  QVT  e  que

interfere diretamente no desenvolvimento da empresa, o tema começou a ser

visto com maior atenção e vem sendo um grande desafio para os gestores, o

de  proporcionar  um ambiente  de  trabalho  saudável,  agradável  e  produtivo,

porém é de responsabilidade de ambos, gestor e colaborador, contribuir para

obter essa qualidade e que ambos irão se favorecer do resultado.

2 HISTÓRIA CRESOL NORTE PARANAENSE

Com 25  anos  de  história,  a  Cresol  se  tornou  uma  cooperativa  para

todos. Muito além de fornecer crédito para agricultores, pequenas e médias

empresas e cooperados pessoa física, a Cresol atua propondo iniciativas de

educação  financeira,  levando  conhecimento  para  o  seu  quadro  social,  de

colaboradores e para a comunidade.

 Fundada em 1995,  possui  25  anos de atuação,  e  246 agencias  de

relacionamento, e um total de 1963 colaboradores.

A Cresol Norte Paranaense tem sua sede situada em Grandes Rios –

PR, onde possui  uma sede administrativa,  que dá suporte à 6 agencias de

relacionamento.  Hoje  conta  com  07  (sete)  colaboradores  na  área

administrativa, esses responsáveis pela área financeira,  de risco e crédito e

contam com mais 02 (dois) gestores. 
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Já em relação à Qualidade de Vida no Trabalho (QVT)  até o momento

não  possui  nenhum  trabalho  especifico   em  relação  a  isso  com  seus

colaboradores e gestores dentro da Instituição.

2.1 DEFINIÇÃO DA BASE TEÓRICA E CONCEITUAL

A Qualidade  de  Vida  no  Trabalho  (QVT)  já  vem  sendo  estudada  e

utilizada há muitos anos, na qual podemos conceituar QVT, como:

Busca-se melhoria nas condições de trabalho – com extensão a todas
as funções de qualquer natureza e nível  hierárquico, nas variáveis
comportamentais,  ambientais  e  organizacionais  que  venham,
juntamente  com  políticas  de  Recursos  Humanos  condizentes,
humanizar o emprego de forma a obter-se um resultado satisfatório,
tanto  para  o  empregado  como  para  a  organização  (VIEIRA  E
HANASHIRO, 1990, p. 45).

Neste  contexto,  Chiavenato  (2008)  relata  que  a  qualidade  de  vida

implica  em criar,  manter  e  melhorar  o  ambiente  de trabalho,  seja  em suas

condições  físicas,  psicológicas  e  sociais.  Isso  resulta  em  um  ambiente  de

trabalho agradável,  amigável  e melhora substancialmente a convivência e o

trabalho das pessoas na organização.

Já  Vasconcelos  (2001)  faz  uma  retrospectiva  do  conceito  de

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) avaliando as dificuldades e obstáculos,

relata  sobre  o  intenso  esforço  empreendido  pelas  organizações  para

sobreviver, e junto a isso tem sido enorme o desgaste, o sacrifício imposto ao

trabalhador através da criação de novas ferramentas de gestão, pois com estas

surgem novas propostas e as antigas tendem a serem aperfeiçoadas ou ao

menos rotuladas novamente praticamente todos os dias. Mas isso para aquelas

empresas  que  visam  não  apenas  os  ganhos  mas  também  uma  melhor

condição de trabalho e satisfação na sua execução, ele analisa o QVT como

ferramenta de gestão.

Handy (1995, p.25) apud Rodrigues declara que:

O  problema  começou  quando  transformamos  o  tempo  em  uma
mercadoria,  quando compramos o tempo das  pessoas em nossas
empresas em vez de comprar a produção.

Algumas empresas não atribuem o devido valor em seus colaboradores,

no seu capital  humano, não reconhece o empenho realizado e acabam não

possibilitando seu crescimento na empresa, já que o único foco é o de obter
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lucros, não analisando que o bem estar do colaborador está diretamente ligado

com os resultados da empresa. 

Empresas que buscam quantidade em vez de qualidade, muito focada

apenas em metas e sem nenhum apoio e valorização de seu capital humano,

onde alcançam números, porém existe um parêntese onde quando analisado,

vemos  um  ambiente  hostil,  baixa  remuneração,  liderança  ruim  e  muitas

licenças  saúde,  que  acabam  em  uma  grande  rotatividade  de  funcionários,

causando muitas despesas para empresa, estagnando o trabalho, não havendo

um progresso significativo.  

2.2 IMPORTÂNCIA DE UM AMBIENTE DE TRABALHO SAUDÁVEL: SAÚDE 
FÍSICA E MENTAL

Todo trabalho exige certa quantidade de energia física e psíquica, que,

nesse processo, é chamado de força do trabalho. Assim não é somente a força

física, ou um corpo saudável que contribui para bons resultados, mas o bem

estar  também  da  mente  desse  colaborador,  pois  atualmente,  com  as

revoluções  que  vem acontecendo,  se  requer  habilidade  para  lidar  com um

contexto muito incerto, complexo e instável, se recuperando do stress do dia a

dia e sendo produtivo.

Para Fernandes (1996, p.46):

QVT deve ser  considerada  como uma gestão  dinâmica  porque  as
organizações e as pessoas mudam constantemente; e é contingencial
porque depende da realidade de cada empresa no contexto em que
esta inserida.

Assim, o gestor deve ter a capacidade de lidar com emoções diversas,

não  apenas  a  de  si  própria,  mas  de  todos  aqueles  que  estão  sobre  sua

gerencia, e buscar manter uma plenitude em suas ações, entender e ajudar

resolver questões sem ser invasivo ou mesmo constranger seu colaborador.

2.3 PROBLEMAS NO AMBIENTE DE TRABALHO: UMA ANÁLISE DO 
GESTOR

Neste  tópico,  buscamos  relacionar  alguns  problemas  existentes  no

ambiente de trabalho, para que o gestor possa identifica- los e assim buscar
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soluções  para  tornar  o  ambiente  de  trabalho  mais  saudável  e

consequentemente mais produtivo.

Muitas vezes o colaborador pode não estar se sentindo bem socialmente

dentro da instituição, e isso é um problema a ser analisado pelo gestor, onde o

mesmo  pode  estar  auxiliando  esse  colaborador,  muitas  vezes  até  mesmo

remanejá-lo  dentro  do  setor  para  que  se  sinta  mais  útil  e  capaz,  e

consequentemente mais produtivo.

Para Conte (2003), questões como o posicionamento do funcionário em

relação ao posto de trabalho ocupado, ao ambiente, às formas de organização

do trabalho e à relação chefia e subordinado são itens que não podem deixar

de ser avaliados. Fatores esse a ser visto e analisado pelo gestor, que deve

estar sempre atualizado e antenado a tudo que acontece dentro do ambiente

de  trabalho,  sempre  atuando com leveza,  ludicidade,  para  não  tornar  essa

análise invasiva.

Já Fonseca (2018),  observa que o estresse no ambiente de trabalho

pode ocorrer através de diversas fontes, causando consequências tanto para

os funcionários como para a organização, e dependem de alguns fatores como

cargo,  papel,  estrutura,  cultura,  fatores  externos  e  relacionamentos,  sendo

imprescindível  o  papel  do  gestor  em  observar  e  gerenciar  conflitos  e

insatisfação de seus colaboradores.

2.4. GESTÃO DE PESSOAS E A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Em um mundo competitivo onde a concorrência pressiona empresas e

funcionários, o desafio é olhar as pessoas como seres humanos e não mais

como recursos organizacionais.

Sabe-se que qualidade de vida é um conceito subjetivo, complexo e mul-

tidimensional, que varia de acordo com a personalidade, história de vida, expe-

riências e visões de mundo, mas não se pode confundir ações de qualidade de

vida com política de benefícios.

As propostas e ações de qualidade de vida no trabalho refletem, positi -

vamente, na comunicação, na confiança entre as pessoas, na criatividade, res-

ponsabilidade, capacidade de demonstrar e desenvolver habilidades e de se

adaptar a mudanças. Ou seja, tornar a rotina profissional mais agradável, sau-
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dável e segura, leva o colaborador a ter consciência que está no lugar certo, fa-

zendo o que gosta. E tudo isso gera melhor retorno para a própria empresa.

No entanto, para continuar dando resultados, de tempos em tempos es-

sas políticas precisam ser revistas. Somente se melhora o que se pode medir.

O autoconhecimento, as sondagens de opiniões internas e o feedback são de

grande importância para detectar a percepção dos funcionários sobre o dia a

dia.

4 DESENVOLVIMENTO

4.1 METODOLOGIA

A metodologia da pesquisa foi feita através de questionário enviado via

e-mail  pela  plataforma  formulários  Google,  aos  colaboradores  da  Sede

Administrativa da Cresol Norte Paranaense, possuindo 15 (quinze) questões

relacionadas  à  QVT,  buscando  informações  sobre  o  bem  estar  desses

colaboradores,  em  relação  à  ambiente,  cargo,  remuneração,  gestão  e

crescimento profissional e observar pontos à serem melhorados pela gestão,

para assim tornar o ambiente mais agradável, saudável  e produtivo.

4.2 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Após o retorno dos questionários, prosseguiu-se a apuração e a análise

dos resultados. As respostas do questionário possibilitaram, através da análise

de conteúdo, verificar as similaridades e convergências de opiniões, de forma a

estabelecer relações entre as respostas dos colaboradores e a teoria estudada.

A análise feita sobre o questionario coletado visou avaliar a qualidade de

vida dos colaboradores com relação a cada uma das dimensões e indicadores

formadores da QVT. Os resultados estão apresentados na forma de gráficos,

sendo que cada um aborda uma das dimensões que serviu de base para o

estudo. Na sequencia é realizada a análise daquele respectivo bloco. 
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Figura 1 – Perfil dos pesquisados

Fonte: Pesquisa de Campo

Com relação a figura 1,vemos que a maioria dos colaboradores possui

mais  de  5  anos  de  casa,  onde  a  rotatividade  é  baixa,  demonstrando

contentamento com a instituição a qual trabalham.

Figuras 2 e 3 - Dimensão: Integração social no trabalho

Fonte: Pesquisa de Campo
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No  quesito  Integração  Social  no  Trabalho  (figuras  2  e  3),  todos  os

colaboradores  apontaram  que  possuem  relacionamento  saudável  com  os

colegas  de  trabalho  e  há  existência  de  respeito  e  apoio  mútuo.  E  se

consideram peça importante ao Sistema, onde mostra que o gestor tem feito

seu papel em motivar seus colaboradores.

          Figura 4 - Dimensão: Integração social no trabalho

Fonte: Pesquisa de Campo

Ainda  a  respeito  de  Integralização  Social  podemos  ver  que  57,10%

estão satisfeitos no atual cargo e que 42,90% tem interesse em outros cargos,

mostrando  que  boa  parte  dos  colaboradores  gostaria  de  estar  vivenciando

outros cargos dentro da Área Administrativa, um ponto a ser abordado pelo

gestor em seus feedbacks.
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Figura 5 - Dimensão: Interesse em demais funções

Fonte: Pesquisa de Campo

Nesse  tópico  reafirma  a  figura  anterior,  onde  a  maioria  dos  colaboradores

(71,4%)  tem  interesse  em  estar  conhecendo  novas  áreas,  onde  seria

interessante abordar esse tema com os colaboradores, a fim de conhecer seus

interesses dentro na instituição e assim poder auxiliá-lo na realização dessas

metas.

Figura 6 - Dimensão: Observação nas demais áreas e funções

Fonte: Pesquisa de Campo

Os  colaboradores  estão  atentos  aos  problemas  e  dificuldades  que

existem no setor, e possuem idéias que podem ajudar o gestor a solucioná-las,

pois  muitas  vezes  o  gestor  não  possui  nem conhecimento  do  problema,  e

quando questionado, o colaborador pode auxiliar na resolução dos problemas

diários, sendo uma eficaz ferramenta de auxilio ao gestor.
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Figura 7 -Dimensão: Compensação justa e adequada

Fonte: Pesquisa de Campo

No  que  diz  respeito  à  dimensão  compensação  justa  e  adequada,  é

possível constatar que a remuneração afeta diretamente a qualidade de vida

pessoal, e uma vida pessoal estável e tranqüila é um fator considerável e está

diretamente ligada a uma vida profissional mais harmoniosa. O que podemos

analisar é que 42,90% não se sente valorizados em relação a sua remuneração

fator esse que pode ocorrer devido à diferença de tempo de casa. 
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Figura 8 e 9- Dimensão: Oportunidade de crescimento

Fonte: Pesquisa de Campo

Nas perguntas 8 e 9, buscamos saber do colaborador se o mesmo está

interessado  em  buscar  conhecimento  para  assim  atingir  suas  metas  de

crescimento dentro da Cooperativa, pois estar qualificado é essencial para o

bom desempenho do trabalho, e de acordo com a pesquisa, os colaboradores

tem buscado cada dia mais estar atualizado,querem crescimento e segurança

dentro  da  instituição.  Já  que  os  colaboradores  estão  em  busca  dessas

oportunidades o gestor pode esta ofertando:

1. Oportunidade de crescimento na carreira;

2. Estabelecer metas a serem cumpridas, para aumento de remuneração;

3. Investimento  da empresa na qualificação e capacitação dos seus

funcionários;

4. Oferecer  treinamento  especificos  de  cada  área,  onde  quando  não

houver dentro do Sistema, buscar recursos externos.
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Figuras 10 e 11- Dimensão: Ambiente físico de trabalho
       Fonte: Pesquisa de Campo

De acordo com as perguntas 10 e 11, quanto às condições físicas do

ambiente ele é considerado um ambiente bom e já em relação seu ambiente é

agradável para a realização das atividades, estes foram considerados muitos

satisfatórios por 57,1% dos colaboradores. No entanto, 42,9% declararam estar

satisfeitos. O que nos faz analisar que há muitas coisas boas e outras que pre-

cisam ser melhoradas. Mais um ponto para o gestor incluir no feedback com

seus colaboradores, pois o ambiente é o local onde o mesmo passa maior tem-

po de sua vida, e deve ser o mais satisfatório possivel, e como a maioria esta

satisfeita, os ajustes são mínimos para que seja um ambiente muito satisfatório

para seus colaboradores.



16

Figuras 12, 13, 14 e 15 - Dimensão: Análise da Gestão
                  Fonte: Pesquisa de Campo

Podemos observar  que o gestor tem realizado um bom trabalho com

seus colaboradores, e que 100% estão satisfeito com o trabalho executado,

onde não houve nenhum que se considerou insatisfeito com a gestão, o gestor-

busca ter um tratamento imparcial nas situações e decisões referentes aos fun-

cionários, havendo uma ausência de favoritismo.

5. DIAGNÓSTICO E SUGESTÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE QVT

Após  a  apresentação,  análise  e  discussão  dos  resultados  podemos

observar que para a tomada de decisões na gestão da Sede Administrativa da

Cresol Norte Paranaense, seria necessário a realização de um planejamento



17

de plano de qualidade de vida no trabalho, sendo feito um diagnóstico, por

meio  de  coleta  de  informações  no  departamento  de  gestão  de  pessoas  e

pesquisa direta com os colaboradores sobre a vida na empresa.

Realizando a  implementação  do plano de ação,  poderia  ser  definida  as

prioridades  que  devem  ser  atendidas  pela  QVT.  Para  isso,  ações  como

mudanças na gestão de pessoal,  prática de palestras, terapias ou ginástica

laboral ou alterações nas condições do ambiente físico, são opções ao gestor.

Em seguida deve ser orientada a realização de avaliação dos resultados da

implementação  do  QVT,  por  meio  de  pesquisas  utilizadas  na  fase  de

diagnóstico. Devendo ser feito semestralmente e aquilo que deu certo deve ser

mantido,  sendo  alterado  o  que  não  surtiu  efeito.  O  importante  é  ter

comprometimento com tal plano, com um intuito de lhe dar credibilidade.

É imprescindível que seja estabelecido o início, meio e fim do programa.

Não deixe de divulgar o progresso para toda a empresa e fazer o colaborador

sentir-se feliz pela colaboração e empenho em realizar as mudanças e tarefas.

Mas vale lembrar que de nada adianta desenvolver uma cultura saudável,

se o ambiente não dá o suporte necessário. Além  disso, deve ser criada uma

cultura organizacional voltada para a QVT que seja capaz de engajar todos os

profissionais que estejam na empresa e os que ingressarem na mesma.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo de inserir  a pesquisa de qualidade de vida no trabalho da

Cooperativa Cresol foi observar se a mesma tem colaboradores descontentes

em suas funções,  para que possam estar mais felizes, motivados e produtivos,

e assim ter  um melhor  rendimento  profissional  e  que o trabalho executado

possa ser mais prazeroso, onde o questionário pode se tornar uma ferramenta

a mais ao gestor, auxiliando em tomadas de decisões. 

Na instituição analisada, a gestão está empenhando um ótimo papel, e

isso é visto  claramente nas figuras.  Porém com a ajuda do questionário,  o

gestor  pode rever  alguns pontos,  e levar  aos feedbacks novas pautas para

serem discutidas com os colaboradores, buscando excelência em todo o setor.

Contudo, a inclusão do questionário pode apontar problemas em relação

à QVT que estejam afetando diretamente no resultado na Cooperativa, onde a
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partir  dos resultados o gestor pode focar e buscar soluções junto com seus

colaboradores para problemas existentes e juntos tornar  um ambiente mais

saudável,  colaboradores  mais  contentes  e  motivados,  e  consequentemente

melhores resultados para a Cooperativa.
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