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Resumo
No século XXI a temática da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) tem se tornado mais
inserida nas agendas dos dirigentes e gestores das grandes corporações. Passou a ser vista
como um objeto de interesse social, em face ao cenário formado por diversos indicadores
negativos em saúde e segurança no trabalho, vista ao alcance dos objetivos e das metas
corporativas. No setor público, a QVT é executada por meio de práticas e políticas dos
Programas de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT), havendo indícios de que
normalmente são desenhados em uma abordagem de viés assistencialista, onde o trabalhador
é visto como uma variável de ajuste. O objetivo geral desta pesquisa foi identificar, no
âmbito das Agências Reguladoras Federais brasileiras, o viés de QVT predominante:
assistencial ou preventivo. Foi realizado um contato com os órgãos com vistas a identificar
se possuem práticas de QVT e, em caso positivo, agendado entrevistas tendo por base um
roteiro semiestruturado e um questionário de dados sócio demográficos. O método utilizado
foi o levantamento de opiniões, com a natureza descritiva. A abordagem adotada foi a
qualitativa, a pesquisa teve por amostra 4 Agências Reguladoras Federais, e como base na
análise de conteúdo concluiu-se que há, aparentemente, predomínio do viés assistencialista
no âmbito das Agências Reguladoras Federais brasileiras.
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cenário formado por diversos indicadores negativos em saúde e segurança no
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uma abordagem de viés assistencialista, onde o trabalhador é visto como uma variável
de ajuste. O objetivo geral desta pesquisa foi identificar, no âmbito das Agências
Reguladoras Federais brasileiras, o viés de QVT predominante: assistencial ou
preventivo. Foi realizado um contato com os órgãos com vistas a identificar se
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Federais, e como base na análise de conteúdo concluiu-se que há, aparentemente,
predomínio do viés assistencialista no âmbito das Agências Reguladoras Federais
brasileiras.
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1 – Introdução
As organizações são afetadas constantemente por mudanças que impactam
diretamente na vida do trabalhador, decorrentes dos avanços do mundo moderno e
que afetam os modelos de trabalho, gestão, produtividade, competitividade e
inovação. Tanto organizações públicas quanto privadas vêm ao longo da história
buscando ajustar o trabalhador para a atividade desempenhada (PACHECO, 2011).
Nesse contexto, surgiram, no início dos anos 1950, estudos acerca da
Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), com enfoque no bem-estar, na saúde dos
colaboradores e no desempenho das suas atividades nas organizações. A QVT
passou a ter maior visibilidade na década de 1960, com vistas à redução dos impactos
negativos causados aos trabalhadores (TOLFO; PICCININI, 2001). No decorrer dos
anos, a QVT tem percorrido por diversos olhares e abordagens, como a conciliação
dos interesses dos colaboradores perante as organizações, a busca da melhoria das
satisfações intrínsecas do ser humano e a produtividade nas organizações
(FERNANDES, 1996).
Nesse cenário contínuo e acelerado de transformações na sociedade, as
agendas dos dirigentes governamentais têm ganhado espaço para a diversidade de
indicadores que impactam negativamente no bem-estar dos trabalhadores, visando a
compreensão das causas, a prevenção do surgimento de novos impactos negativos e
a valorização do capital intelectual das pessoas. Nesse contexto, nota-se a
necessidade do equilíbrio entre o bem-estar dos trabalhadores, a satisfação dos
cidadãos e a missão organizacional (FERREIRA et al., 2009).
Os programas de QVT, ao longo do tempo, têm percorrido por meio de duas
abordagens, sendo uma preventiva, com foco no resgate do sentido humano do
trabalho, promovendo a eficiência e eficácia organizacional como fatores resultantes
do bem-estar e da felicidade do trabalhador; e a abordagem assistencialista, com foco
em práticas anti-estresse, em que o trabalhador é visto como uma variável de ajuste
e de produtividade (ANTLOGA, 2009).
Em um estudo conduzido por Ferreira et al. (2009) em dez organizações
públicas, verificou-se que nesse setor aparentemente predomina a abordagem
assistencialista, preconizando o bem-estar de modo acessório, com ênfase na
produtividade. Um fator histórico que pode ter contribuído para tal prevalência foi a
chegada da pós-globalização nos anos 1970, enquanto o início do novo século trouxe
o interesse pelo diálogo sobre as práticas e as políticas públicas relacionadas à QVT.
O surgimento de novas doenças relacionadas ao trabalho, a rotatividade de pessoal
e os problemas nas relações sócio profissionais têm aumentado, o que despertou
preocupação nos gestores públicos e o interesse maior pela implantação dos
Programas de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT) (BEZERRA, 2013).
A mudança na formação das agendas governamentais adveio paralelamente à
reforma do aparelho estatal brasileiro iniciada em 1995, que teve como foco a
descentralização, o monitoramento de resultados, a concorrência gerenciada e o
controle social direto (MATIAS-PEREIRA, 2008; PEREIRA, 2006).
Nesse contexto foram criadas as Agências Reguladoras, após a quebra do
monopólio em determinados setores da economia, para regulação destes e em busca
da melhoria da eficiência e modernização do aparelho estatal. Em tais órgãos
públicos, devido ao relativo pouco tempo de existência e às peculiaridades gerenciais,
sabe-se que há entraves operacionais que inicialmente impediram a formação de um
quadro permanente de colaboradores, originalmente composto por servidores cedidos

ou requisitados de outros entes públicos, servidores comissionados e terceirizados
(PACHECO 2011; FILHO 2005).
Portanto, são organizações originadas em um cenário desafiador, devido ao
fato de apresentarem características novas em sua missão organizacional e
carecerem de formas de gestão organizacional e de políticas consolidadas de gestão
de pessoas (PACHECO, 2011).
Considerando esta realidade particular de gestão de pessoas, bem como a
necessidade de se ampliar o conhecimento acerca da QVT no setor público defendida
por Pacheco (2011) e os indícios de predominância da abordagem assistencialista no
setor público brasileiro verificados por Ferreira et al. (2009), o objetivo geral desta
pesquisa consistiu na identificação do viés predominante de QVT nas Agências
Reguladoras Federais. Os objetivos específicos visaram: a identificação do significado
de QVT para os gestores da área de gestão de pessoas, identificação do modelo
teórico adotado, mapeamento de práticas de QVT e os desafios e melhorias
necessárias para os Programas de QVT
O presente trabalho norteou em alcançar os objetivos expostos, conforme
apresentado nas seções subsequentes.

2 - Referencial Teórico:
Historicamente, denota-se que estudos acerca da temática passaram a ter
maior evidência nas décadas de 1960 e 1970, como uma resposta ao
desencantamento percebido com a forma de organização do trabalho oriunda do
taylorismo e fordismo, iniciado na década de 1930 (FIGUEIRA, 2014).
Uma revisão histórica sobre a QVT (NADLER; LAWLER, 1983 apud DANIEL,
2012) identificou que as suas definições tiveram vários enfoques diferentes, conforme
demonstrado na Tabela 1.
Tabela 1 - Definições históricas de QVT
Período
Enfoque
1 ª (1969 – 1972)
QVT como uma variável
2ª (1969 – 1977)
QVT como uma abordagem
3ª (1972 – 1975)
QVT como método
4ª (1975 – 1980)
QVT como movimento
5ª (1970 – 1982)
QVT como “tudo”
6ª Perspectiva futura
QVT como “nada”
Fonte: Adaptada de Nadler e Lawler (1983 apud DANIEL, 2012)

A partir da citada revisão, os autores propõem um conceito para QVT:
Uma forma de pensar sobre as pessoas, o trabalho e as organizações. Seus
elementos distintos são: (a) uma preocupação sobre o impacto do trabalho
sobre as pessoas e também sobre a efetividade organizacional e (b) a
participação na solução dos problemas organizacionais e tomada de decisão.

Assim, defende-se que o ser humano seja visto como parte integrante da
organização, sendo participativo nas tomadas de decisões e nas melhorias no
ambiente de trabalho, contribuindo para a produtividade organizacional. Para
Chiavenato (2014), o modelo de QVT desses autores está baseado em 4 pontos,
descritos na Tabela 2.

Tabela 2 – Modelo de QVT de Nadler e Lawler
Participação dos funcionários: nas decisões que os afetam.
Reestruturação do trabalho: pelo enriquecimento de tarefas e da adoção de grupos autônomos de
trabalho.
Inovação no sistema de recompensas: para influenciar o clima organizacional.
Melhora no ambiente de trabalho: quanto a condições físicas e psicológicas e flexibilidade no
horário e local de trabalho.
Fonte: Chiavenato (2014).

Outros dois autores contemporâneos foram Hackman e Oldham (1975 apud
FIGUEIRA, 2014), cujo modelo aborda dimensões básicas da tarefa, por meio da
criação de um instrumento de medição de trabalho, conhecido como Job Diagnostic
Survey (JDS), que objetivou diagnosticar a forma de trabalho para averiguar se ele
deve ser redesenhado, com vistas a trazer maior motivação e produtividade dos
empregados, com a avaliação dos efeitos das possíveis mudanças de cenário. Eles
compreenderam que a capacidade de avaliação e interpretação acerca das mudanças
ocorridas nos processos de trabalho eram muito escassas. Neste diagnóstico os
autores objetivavam marcar os aspectos dos cargos com base nas seguintes
dimensões: variedade de habilidades, identidade da tarefa, significado da tarefa,
autonomia, retroação do próprio trabalho e retroação extrínseca.
Walton (1973, apud PACHECO, 2014), um dos autores mais citados da área,
descreveu um modelo com oito categorias para o equilíbrio em QVT, sendo estas:
compensação justa e adequada, condições de trabalho saudáveis e seguras,
oportunidades imediatas de desenvolvimento e aplicação das capacidades humanas,
oportunidades futuras de crescimento e estabilidade, integração social no trabalho,
direitos assegurados, equilíbrio na dedicação de tempo ao trabalho e vida e a
relevância social no trabalho. Este modelo teve o intuito de analisar, verificar e
perceber suas particularidades, demonstrando o que uma organização deve possuir,
seguir e executar para que possa se atingir um nível satisfatório de QVT. Chiavenato
(2014) detalha os oito fatores conforme a Tabela 3.
Tabela 3 – Modelo de Qualidade de Vida no Trabalho de Walton
1 – Compensação Justa e adequada: a justiça distributiva de compensação depende da
adequação da remuneração ao trabalho que a pessoa realiza, da equidade interna (equilíbrio
entre as remunerações na organização) e da equidade externa (equilíbrio com as remunerações
do mercado de trabalho).
2 - Condições de segurança e saúde no trabalho: envolvendo as dimensões jornada de
trabalho e ambiente físico adequado à saúde e ao bem-estar da pessoa.
3 – Utilização e desenvolvimento de capacidades: proporcionar oportunidades de satisfazer
as necessidades de utilização de habilidades e conhecimentos do trabalhador, desenvolver
autonomia, autocontrole e de obter informações sobre o processo total do trabalho bem como
retroinformação quanto ao desempenho.
4 – Oportunidades de crescimento contínuo e segurança: no sentido de proporcionar
possibilidades de carreira na organização, crescimento e desenvolvimento pessoal e segurança
no emprego de forma duradoura.
5- Integração Social na organização: eliminação de barreiras hierárquicas marcantes, apoio
mútuo, franqueza interpessoal e ausência de preconceito.
6 – Constitucionalismo: estabelecimento de normas e regras da organização, direitos e deveres
do trabalhador, recursos contra decisões arbitrárias e um clima democrático na organização.
7 – Trabalho e espaço total de vida: o trabalho não deve absorver todo o tempo e a energia do
trabalhador em detrimento da vida familiar e particular, de lazer e atividades comunitárias.
8 – Relevância social da vida no trabalho: o trabalho deve ser uma atividade social que traga
orgulho para a pessoa em participar de uma organização. A organização deve ter uma atuação e
uma imagem perante a sociedade, responsabilidade social, responsabilidade pelos produtos e

serviços oferecidos, práticas de emprego, regras bem definidas de funcionamento e
administração.
Fonte: Chiavenato (2014).

Outro aspecto acerca da QVT é a Ergonomia da Atividade Aplicada à
Qualidade de Vida no Trabalho – EAA_QVT, proposta por Ferreira (2011) como uma
alternativa teórico-metodológica de diagnóstico e intervenção, gira em torno das
causas de mal-estar no contexto organizacional, e não no individuo, sendo uma
abordagem preventiva, com um enfoque organizacional relativo a um conjunto de
normas, diretrizes e práticas que buscam promoção do bem-estar individual e coletivo,
bem como um enfoque dos trabalhadores, representado pela junção do contexto
organizacional global em face às situações específicas que constroem o bem-estar do
trabalho, com valorização da individualidade do colaborador e estímulo ao seu
crescimento profissional (FERREIRA, 2011; SOUZA, 2017).
Além de fatores e dimensões, em uma perspectiva geral as abordagens de
QVT dividem-se em assistencialista e preventiva, sendo a primeira caracterizada por
fatores como a ênfase na competitividade e na produtividade, em que são oferecidas
atividades como ginástica laboral, ioga, massagem, jump e coral, contribuindo para o
bem-estar físico do colaborador ou equilibrando aspectos físico e emocionais
(FERREIRA, 2009; PACHECO 2011).
Já a abordagem preventiva está voltada para a remoção de problemas
causadores de mal-estar no trabalho, sendo a QVT enxergada como uma tarefa de
todos colaboradores, numa busca permanente pela harmonia entre o bem-estar, a
eficiência e a eficácia nos ambientes organizacionais (FERREIRA et al., 2009;
PACHECO 2011).
Conforme já mencionado, estudo realizado por Ferreira et al. (2009) indicou
que nos PQVT de organizações públicas brasileiras há a predominância do viés
assistencialista, na qual a QVT é abordada em grande maioria por profissionais das
áreas de saúde, administração e comportamento organizacional, abrangendo poucos
atores, o que tende a produzir impactos negativos na própria gerência desse processo
(PACHECO, 2011).
Outra pesquisa de Ferreira (2015) identifica três limites que veiculam as
práticas de QVT no Brasil: a) foco no indivíduo, em que este é responsável pela prática
de QVT, participando das atividades propostas, onde os programas visam aumentar
a resistência física e mental dos trabalhadores para suportar as pressões externas ao
contexto organizacional; b) caráter assistencialista, com vistas a compensar os
trabalhadores pelos desgastes vivenciados; c) ênfase na produtividade: procura
garantir que os trabalhadores apresentem índices de produtividade significativos,
visando a competitividade e por fim alcançando as metas organizacionais.
Neste cenário de práticas de QVT aplicadas ao setor público, Pacheco (2011)
identificou as relações entre QVT e as vivências de bem-estar e mal-estar em uma
agência reguladora brasileira, por meio de uma investigação cujos resultados mostram
uma zona de bem-estar moderado. Denotou-se, assim, a necessidade de criar PQVT
que contemple os ocupantes de cargo de confiança ou função comissionada, pois foi
identificada a diferença da percepção do alcance dos programas entre os grupos de
servidores.
3 - Metodologia:
O método de pesquisa utilizado neste trabalho foi o levantamento de opiniões,
que permitiu ao pesquisador ter maior familiaridade com o problema de pesquisa e os

objetivos. A Natureza da pesquisa adotada foi a descritiva, que possibilitou o relato de
uma experiência com base em fatores já apontados pela literatura em locais diferentes
de QVT. (PRODANOV; FREITAS 2013).
A abordagem da pesquisa utilizada foi a qualitativa, que proporcionou ao
pesquisador um contato direto com o ambiente e o objeto de pesquisa, trazendo a
possibilidade de compreensão acerca dos fenômenos utilizados, não foram utilizados
dados estatísticos ou medidas de unidade (GIL, 2002).
As entrevistas foram realizadas a partir de um roteiro semiestruturado de
entrevista, acompanhado de um questionário de caráter sócio demográfico, que
contribuíram na coleta de informações acerca dos órgãos e possibilitaram a
identificação do perfil dos participantes (PRODANOV; FREITAS 2013). No início de
cada uma delas, houve a apresentação da entrevistadora e dos objetivos e termos da
pesquisa, com a conscientização acerca do caráter voluntário de participação, do
sigilo das fontes e da possibilidade de gravação, com a leitura e a assinatura de um
termo de consentimento livre e esclarecido. Foi aplicado um instrumento piloto, que
permitiu a percepção de lacunas para o aprimoramento.
A escolha das Agências Reguladoras Federais brasileiras que participaram
desta pesquisa deu-se por um contato inicial, através de telefone, e-mail, ouvidoria ou
site, que possibilitou o mapeamento dos órgãos com programas ou atividades de QVT
e, assim, o convite para contribuir com a realização desta pesquisa, com posterior
encaminhamento, via e-mail, de uma carta de apresentação acerca dos objetivos da
investigação. A amostragem adotada foi a conveniente, com base na disponibilidade
dos participantes em colaborar com a pesquisa (OLIVEIRA, 2011; PRODANOV;
FREITAS 2013).
O período da coleta de dados deu-se entre 16 de março e 16 de abril de 2018.
Foram realizadas quatro entrevistas. A escolha do dia, horário e local se deu pela
preferência e disponibilidade do participante, em consonância com a agenda da
pesquisadora. Todas as entrevistas foram realizadas em salas de reuniões dos
órgãos.
Nesta amostra os dados sócios demográficos apontaram a participação de dois
homens e duas mulheres, onde 75% são casados. Todos os participantes possuem
idade superior a 36 anos e pertencem ao quadro de servidores efetivos da
organização, ingressados por meio de concurso público, onde 75% ocupa cargo de
analista administrativo e 25% de técnico administrativo. Foi identificado que 3 dos
entrevistados ocupam função de chefia, havendo a predominância no cargo de
coordenador, averiguando-se que todos possuem formação em nível superior, com
50% de psicólogos e 75% com nível de especialização.
As entrevistas foram transcritas, os trechos foram identificados e classificados
em categorias pré e pós categóricas, em consonância com o roteiro e o referencial
adotado, possibilitando a realização da análise de conteúdo (BARDIN, 2016).
4 – Resultados:
A presente seção apresentará os resultados deste estudo e foi estruturada
visando atender os objetivos desta pesquisa: mapeamento do significado de QVT para
os gestores das áreas de gestão de pessoas; modelos teóricos de QVT
predominantes; prática identificadas; e fatores dos PQVT que precisam melhorar.

4.1 - Significado de QVT para os gestores das áreas de gestão de pessoas das
Agências Reguladoras Federais brasileiras.
Neste estudo, o roteiro semiestruturado permitiu a averiguação do conceito de
QVT sob a ótica dos entrevistados, tendo sido identificadas quatro categorias
denominadas: bem-estar, saúde, condições de trabalho e suporte organizacional,
junção do interesse do profissional com o da organização e produtividade, tendo por
base achados da literatura de Walton e Ferreira, conforme apresentado na Tabela 4.
Tabela 4 - Descrição do Significado de QVT para os gestores entrevistados:
Categoria
Trecho
Bem-estar
P3: “então qualidade de vida é bem-estar no trabalho, e esse bem-estar
é tanto psicológico fundamental quanto ao bem-estar físico”
Saúde
P2: “eu entendo que qualidade de vida no trabalho ela significa que a
gente tem que enxergar a organização do trabalho, de uma forma que
colabore para saúde do trabalhador”
Condições de trabalho e P3: “ tem a questão da ergonomia né, a pessoa está com ambiente de
suporte organizacional
trabalho iluminado, está com a mobiliaria adequada e está com uma
boa saúde, é fundamente para se ter qualidade de vida no trabalho”
Junção do interesse do P2: “o trabalhador ele quer ganhar com a realização pessoal dele, com
profissional com o da a felicidade dele, então a qualidade de vida do trabalho ela tem que
organização
prezar para os dois ganhem, então que a organização consiga os
resultados dela, da melhor forma possível mais sem deixar que o
trabalhador também tenha o ganho dele, que é a felicidade, que é a
realização no trabalho, é enfim o equilíbrio mental e físico dele”
Produtividade
P2: “então a empresa ou a organização, no nosso caso do serviço
público, porque nós não somos empresas, mas a organização ela quer
ganhar com a produtividade do seu trabalhador né?”
Nota. Fonte: elaborada pela autora.

Tais achados mostram as diferentes visões dos gestores acerca do conceito
de QVT, tendo ênfase no bem-estar, talvez como um reflexo da falta de consenso para
a definição do termo na literatura da área, mas que pode abranger alguns dos
significados encontrados, como estado físico, psicológico e social relativos ao
contexto de trabalho (ANDRADE; VEIGA, 2012).
A conclusão a que se chega é que no âmbito das Agências Reguladoras
Federais brasileiras não há um conceito pré-estabelecido acerca da Qualidade de
Vida no Trabalho, cada uma tem o seu olhar diferente acerca do tema, do que se
presume que suas práticas sejam adotadas em visões diferentes.

4.2 - Modelo teórico de QVT predominante nas Agências Reguladoras Federais
brasileiras
No tocante aos modelos teóricos de QVT adotados, foi possível mapear duas
perspectivas, sendo a primeira perguntada explicitamente ao gestor sobre a adoção
pelo órgão de algum modelo de QVT, o que resultou em duas categorias, pelas quais
se percebe a dificuldade dos entrevistados em responder prontamente à questão.
A primeira categoria identificada remete ao modelo da Ergonomia da Atividade
aplicada à QVT, de Ferreira (2011), mencionado explicitamente por um dos
entrevistados:
P1: “nós adotamos o modelo preventivo de qualidade de vida no trabalho, que
é, que foi desenvolvido pela Universidade de Brasília, fizemos cursos de

capacitação com a ErgoPublic, aplicada a atividade de trabalho, lá da UnB,
do curso de psicologia e dinâmica do trabalho, nós fizemos algumas
capacitações com eles, alguns cursos de extensão, e agente aplica aqui,
aplicamos aqui um inventário de qualidade de vida no trabalho e temos uma
política de qualidade de vida no trabalho, as diretrizes, e também os
programas de qualidade de vida no trabalho.”

Em outra perspectiva, tendo por base a averiguação das falas sobre outros
aspectos que possibilitaram inferir fatores dos modelos clássicos de QVT, a análise
resultou em quatro categorias, conforme expresso na Tabela 5:
Tabela 5: Modelo Teórico com base nas falas dos gestores ao longo da entrevista
Modelo
Dimensão
Trecho
teórico
Modelo Nadler melhoria do
P3: “Essa sede aqui da Agencia Reguladora Federal 3 em
e Lawler
ambiente de
Brasília, como você conheceu hoje ela é muito ampla, é
trabalho
grande, tem um prédio muito alto, as janelas podem ser
abertas, então as pessoas em geral não costumam reclamar
do espaço físico, quando reclamam é em relação ao
estacionamento que é crítico, né, porque existe um
estacionamento interno, que ele não comporta 100% dos
funcionários”
Modelo
identidade da
P3: “são aqueles trabalhos mais mecanizado no ponto de vista
Hackman e
tarefa,
assim, de organização, eles têm pouco espaço para
Oldham
significado da
criatividade, pra flexibilidade, a analise processual ela é muito
tarefa e
baseada em legislação, então é aquele trabalho que para
autonomia
muitos é chato”
Modelo Walton compensação
P1: “A questão salarial na agencia é superada, a gente tem
justa e
uma remuneração adequada com base no quadro nacional do
adequada
serviço público, a gente tem uma remuneração adequada”
Mario Cesar
Ergonomia da
P3: “é adaptar o trabalho ao homem e não fazer o inverso, não
Ferreira
Atividade
fazer o homem se adaptar ao trabalho, quando a gente buscar
Aplicada a
adaptar o trabalho ao homem a gente cuida da questão física,
Qualidade de
e questão toda de mobiliário, que as pessoas até pensam que
Vida no
é ergonomia só que no aspecto físico, mas não, ele um
Trabalho
aspecto de três que são muito importante: a gente cuida do
(EAA_QVT).
mobiliário, do ambiente, da iluminação que é a questão física
adequada a cada trabalhador, tem a questão de organização
do trabalho que ai é uma questão de processo de trabalho, da
pessoa entender o que é que é aquele processo de trabalho,
qual é o sentido que ela faz isso é muito importante e o terceiro
ponto é nível mesmo psicológico que a gente tem a gente o
aspecto físico, o aspecto de organizacional do aspecto de
trabalho e esse nível mais psicológico que a pessoa tem que
estar muito realizada a relações profissionais ali firmadas com
colegas né”
Nota. Fonte: elaborada pela autora.

A análise aponta que, embora nem todas as Agências Reguladoras Federais
brasileiras declararem expressamente adotar algum modelo, foi possível contrastar
falas com aspectos da literatura clássica de QVT. Diante do cenário, se presume que
os gestores possuem conhecimentos teóricos que refletem na escolha e adoção de
atividades de PQVT.

4.3 - Práticas de QVT adotadas no âmbito das Agências Reguladoras Federais
brasileiras.
No tocante às práticas de QVT, foram identificadas 21 práticas desenvolvidas
pelos órgãos, que foram classificadas em três categorias, seguindo os preceitos de
Ferreira et al. (2009) sobre a temática, conforme está demonstrado na Tabela 6:
Tabela 6: Tipos de práticas desenvolvidas
Físico-Corporais
Eventos Coletivos
Atividade física
Bolinho de aniversário
Ginástica laboral
Palestras
Ioga
Feira orgânica
Ações voltadas para
Apoio a grupos religiosos
saúde
Festas
Intercâmbio funcional

Suporte Psicossocial
Capacitação de lideranças
Capacitação de servidores
Redução da carga horária
Preparação para a aposentadoria
DCA/Controle de ponto eletrônico
Tele trabalho
Acompanhamento psicológico
Remoção interna
Mediação de conflitos
Ações para servidoras que são mães

Nota. Fonte: elaborada pela autora.

O estudo possibilitou inferir que, nas Agências Reguladoras Federais
brasileiras são desenvolvidas diversas atividades, infere-se que sua diversidade se
caracteriza por práticas de ações do tipo anti-estresse. Estas ações são vistas pelos
clássicos da literatura como meio de compensar os desgastes vivenciados pelos
trabalhadores. Abaixo profere-se alguns trechos de depoimento dos entrevistados que
denotam atividades de cunho assistencialista e preventivo:
P1: "Nós temos atividade relacionada para a prática de atividade física, onde
a gente soltou um normativo que as pessoas tenham um tempo para fazer
atividade física, então dentro da carga horária de trabalho dela ter um tempo,
que a gente enfoca um pouco a parte de condições do trabalho." (Caráter
assistencialista).
P2: "palestras voltadas para informação sobre as doenças, a gente tenta
focar nessas doenças que mais acometem os servidores, a gente chama e
sim a gente também não tem o orçamento e o que a gente faz e a gente pede
para os planos de saúde que a gente tem convenio para que eles venham até
o nosso órgão e arranje palestrantes, fazem exames básicos como medir
pressão e tudo mais, conseguem palestrantes para gente, ou a gente mesmo
vai atrás de algum palestrantes que a gente conheçam e que possam dá
essa palestra de graça a gente fala é assim, é pelo bem maior da nação, e a
gente consegue , claro que a adesão ainda está muito baixa por exemplo
aqui a gente tem, talvez 500 servidores sei lá acho que é mais ou menos
isso que participam quando muito 50, então vai entre 20 e 50, mais mesmo
assim a gente faz a gente vai entendendo que é a nossa obrigação
(...)".(Caráter assistencialista).
P1: "Então por exemplo a gente, é desenvolve há alguns anos uma atividade
chamada Intercâmbio Funcional em que o servidor da Agência de outros
estados vem para desenvolvemos as questões das relações sócio
profissionais, uma delas os servidores de outros estados vem no dia nacional
do servidor, geralmente semana do servidor público." (Caráter preventivo).

P4: "A gente promove, a gente estimula o desenvolvimento, a gente quando
tem algum curso escola de governo a SRH divulga, não divulga os das
empresas privadas, mas os servidores que buscam os treinamentos, o
pessoal manda a solicitação de treinamento e faz, os cursos são disponíveis,
inclusive a Agencia Reguladora 4 financia a pós-graduação lato scrito sensu,
faz processo seletivo para curso no exterior, e aqui a gente uma coisa
chamada Iniciativa educacional que é uma bolsa de estudos para idiomas, a
graduação para os quem é de nível médio, para fazer uma graduação e
também para pós, então a Agência Reguladora 3 promove cursos internos
estimula o servidor a buscar no mercado as opções e além disso estimula
que tem a educação continuada de idioma graduação e pós." (Caráter
preventivo).

Por meio destas práticas, podemos de denotar que palestras e ações de
atividade física são exemplos de atividades de caráter assistencialista, que visam
proporcionar ao indivíduo maior resiliência para enfrentar as fontes de fadiga e
estresse no trabalho, sendo o indivíduo visto na perspectiva clássica como uma
variável de ajuste organizacional. Atividades como o intercâmbio funcional e cursos
de capacitação já são ações com foco nas tarefas, contextos de trabalho e
componentes, sendo vistas com o olhar contemporâneo, em que os meios devem ser
adaptados aos trabalhadores, buscando o alinhamento entre o bem-estar e a
eficiência e eficácia dos trabalhos.
Tais práticas demonstram que os órgãos apresentam diversos olhares acerca
de QVT, uma atividade implantada em um órgão que agregue positivamente no bemestar dos colaboradores, nem sempre ao ser implantada em outro órgão trará
positivos mesmos impactos. Esta percepção está ligada ao que o indivíduo tem como
conceito de QVT e seus gestores ao promoverem as ações de QVT.

4.4 - Desafios e melhorias necessárias na implantação dos programas de QVT
nas Agências Reguladoras Federais Brasileiras.
Nesta seção foram averiguados os fatores que, para os entrevistados,
necessitam ser melhorados, bem como os que interferem negativamente na
implantação dos PQVT nas Agências Reguladoras Federais, classificados em 12
categorias, conforme apresentados na Tabela 7:
Tabela 7: Desafios e melhorias necessárias para a implantação dos PQVT
Fatores
Trechos
Recursos
P3: “tem a questão de orçamento também, que a gente sempre não tem
Orçamentários
aquele orçamento como a gente desejaria pra poder fazer muitas coisas
boas aqui”
Quantidade de pessoal P1: “A gente tem uma certa dificuldade, pela quantidade de servidores
nas unidades regionais, nos outros estados, é um quantitativo muito
pequeno para lidar com toda a parte de recursos humanos, toda a parte
gestão de pessoas, então eles não têm uma estrutura que consigam
colocar em prática algumas atividades que a gente já aplica aqui, que são
mais elaboradas. ”
Regionalismo
P3: “nos outros estados, existe a área de gestão de pessoas em cada
uma dessas coordenações dos estados, então por mais que a gente
gostaria de abraçar todos porque mesmo de logística, seria inviável trazelos para participar de palestras traze-los, para fazer atividade física, então
não tem como a questão da logística, é inclusive um fato que você
perguntou aqui de algumas coisas que interferem negativamente porque

Revisão do papel da
organização do
trabalho face à QVT

Ausência de olhar dos
gestores máximos
para a importância da
QVT
Trabalhos rotineiros

Ausência de
instrumento legal
Integração /
comunicação entre os
colaboradores da
organização

em nenhum lugar diz, nem uma lei fala, que a gente é responsável só
porque quem está na sede”
P2: “Pra mim é conseguir rever a organização de trabalho, eu acho que
é prevenção, plano de saúde, e tudo, mais tudo isso é muito importante,
mas se você fechar os olhos para forma da organização do trabalho está
feita nada muda se a comunicação tiver mal feita, se não tiver
participação se o trabalho tiver vazio, sem sentido, enfim se não tiver
forma de reconhecimento a organização do trabalho se ela não estiver
feita de uma forma adequada, você pode criar qualquer política de
qualidade de vida ela vai ser apenas uma cortina que vai tampar a
verdadeira causa do problema .”
P2: “mas, se o gestor lá em cima não tiver noção que precisa investir na
qualidade de vida no trabalho nada vai adiantar, nada vai adiantar, ou eu
conscientizo ele, de que olha o resultados que você quer, dependem de
que seu servidor esteja motivado, esteja com saúde, ou nada vai
acontecer, se eles não entender isso, ai nada adianta.”
P3: “a gente tem um trabalho burocrático que é feito por exemplo
ressarcimento de plano de saúde, trabalhos de rotina que não são
projetos né, que tem um impacto imediato com base nos servidores são
trabalhos burocráticos necessários para o setor que tomam tempo, eu
vejo como o que mais interfere negativamente hoje em dia.”
P4: “não poder fazer porque não tem uma previsão legal”

P3: “Olha eles reclamam muito da falta de integração assim entre
gerencias uma com outra, por que aqui eles reclamam muito sobre
trabalho cada um na sua caixinha e uma das coisas que eu pensei, que
a gente vai começar do treinamento funcional de expediente é promover
um pouco essa integração nessa hora, é uma oportunidade das pessoas
se conhecerem”
Ausência de
P4: “a estrutura de cargos é muito horizontal, então são poucos os cargos
oportunidades de
disponível, então aqui é servidor, coordenador, superintendente e diretor
crescimento e
e só isso, então é uma queixa: a de existir poucos cargos disponível, e
reconhecimento
também de gente que tá há muito tempo nos cargos etc.”
Ausência de
P2: “a questão da acessibilidade ela apareceu na nossa pesquisa de
adaptações estruturais clima, inclusive como algo a ser trabalhado, independente do fato de
serem poucos, os outros então atentos digamos assim e ai, assim, isso
foi uma questão levada para nossa gerencia que trata da questão física,
né, para os espaços possam ser pensados e adequados e tudo mais a
gente sabe que é difícil né, porque pessoas tem dificuldade de pensar
um pouco nessa realidade mais enfim não vou te falar que é foco,
infelizmente não é um foco”
Olhar negativo da
P1: “ a representatividade da Agência Reguladora Federal 1 perante a
sociedade para o
sociedade não é boa, a sociedade não tem um conceito, se você entrar
trabalho realizado pela nos aspectos da missão da agencia em relação ao que a gente deve fazer
organização
e começa a perguntar para sociedade do que se respeito a, participação
da agencia em relação a melhoria das rodovias concedidas e tudo, não é
boa.
Aceitação das novas
P2: “por exemplo eu vou lá e me capacito, o que já e difícil da realidade
formas de trabalho
orçamentária é e ai ok digamos que eu me capacite eu pego novas
práticas do que a diante eu chegar aqui e não mudar minha realidade de
trabalho, porque eu não tenho essa autonomia para isso”
Nota. Fonte: elaborada pela autora.

Os impactos com interferência negativa identificados, em sua maioria, são
fatores oriundos das dificuldades existentes no contexto interno da organização. É
possível averiguar que alguns fatores que não dependem dos gestores das áreas de
Gestão de Pessoas que implantam e acompanham os PQVT, mas sim de recursos
oriundos de batalhas, como o apoio do alto escalão, sendo visto como importante para
o contexto laboral.

4.5 – Discussão acerca do viés de QVT predominante nas Agências Reguladoras
Federais brasileiras.
A presente pesquisa trouxe algumas reflexões que possibilitaram identificar
suas principais mensagens, giradas em trono do objetivo central desta pesquisa: a
identificação do viés de QVT predominante nas Agências Reguladoras Federais
brasileiras.
Alguns fatores chamam a atenção, podemos destacar a dificuldade dos
gestores em conceituar a QVT, alguns não souberam apontar ao menos o referencial
teórico adotado no órgão, o que para Limongi-França (2004) e Ferreira et al. (2009) é
visto como um fator crítico de desenvolvimento de competências acerca da QVT,
colocando as práticas como uma tarefa que só se alcança como atividade do
indivíduo, visto uma variável de ajuste. Neste contexto a responsabilidade do órgão
gira em torno de oferecer atividades que gere impacto na produtividade do trabalho
realizado.
O estudo tem mapeado as práticas implementas de QVT nas Agências
Reguladoras Federias brasileiras, sendo categorizadas em três contextos: físicocorporais, como ioga e massagem; eventos coletivos exemplificado por festas e feiras
orgânicas e por último os de suporte psicossocial, como as capacitações de servidores
e a mediação de conflitos. Estas atividades são visualizadas com o olhar assistencial,
de natureza paliativa e compensatória, deixando de lado fatores pouco adequados de
trabalho, como o estresse e a fadiga (Ferreira et al. 2009).
Resultados também apontam que a ausência de recursos orçamentários e a
escassez de pessoal podem ser consideradas como desafios para os gestores que
lidam com os PQVT, pois geram uma perda grande nas relações organizacionais, o
que tende a impactar na produtividade do colaborador.
Os resultados obtidos traçam um aparente perfil do viés predominante de QVT
nas Agências Reguladoras Federais brasileiras, bem como de suas características
principais, o que permite inferir que prevalece o viés assistencialista.
5 – Considerações Finais
Conforme depreende-se da seção de resultados, o objetivo da presente
pesquisa foi satisfatoriamente comprido, pois a partir da conjugação das categorias
de análise identificadas, foi possível concluir que, aparentemente, o viés predominante
de QVT nas Agências Reguladoras Federais brasileiras é o assistencialista.
A presente pesquisa assume relevância acadêmica pelo fato de que resultou
na colaboração de conhecimentos que podem aprimorar o método e a compreensão
do tema no campo de estudos da ciência do trabalho (DANIEL, 2012).
Do ponto de vista institucional, foi possível identificar os problemas que
impactam no ambiente de trabalho. A pesquisa contribuiu com um diagnóstico para
as Agências Reguladoras Federais brasileiras, para que elas busquem alternativas
para solucionar os problemas, com possíveis melhorias voltadas para a qualidade de
vida dos servidores e, consequentemente, para um serviço público prestado ao
cidadão com maior qualidade.
Quanto às limitações, alguns fatores não colaboraram para o melhor
desenvolvimento desta pesquisa, podendo destacar a impossibilidade de entrevistar
todas as Agências Reguladoras Federais brasileiras, devido distância física de
algumas situadas fora de Brasília, localidade em que a pesquisadora reside, bem

como a impossibilidade de alguns gestores participarem da pesquisa, justificando a
falta de tempo e a sobrecarga de trabalho. A amostra da pesquisa atingiu apenas
gestores das áreas de Gestão de Pessoas, o que quando poderia também ter
alcançado servidores e gestores da cúpula.
Como agenda de pesquisa, sugere-se a realização de estudos acerca de QVT
nas Agências Reguladoras Federais não pesquisadas, bem como a ampliação da
composição da amostra, com a inclusão dos servidores e gestores a cúpula da
organização.
Por fim, é forçoso reconhecer que estudar a QVT no contexto das Agências
Reguladoras Federais brasileiras é desafiador, devido à complexidade de fatores
interligados como a insuficiência de recursos orçamentários voltados aos PQVT.
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