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RESUMO 

  

  

A ideia de associar a qualidade de vida no trabalho (QVT) à qualidade de vida (QV) 
passou a ser recorrente como forma de reconhecer as imbricações que ambos os 
termos estabelecem entre si no sentido de considerar que o trabalho não está 
desarticulado da vida humana. Logo, a qualidade de vida no trabalho estabelece 
relações com a qualidade de vida dos indivíduos em sociedade. A temática Qualidade 
de Vida no Trabalho (QVT) vem permeando o espaço organizacional e despertando 
interesse crescente da pesquisa científica. A discussão se baseia na importância do 
trinômio: Modelo de Gestão Empresarial, a QVT e Promoção da Saúde no Trabalho, 
como fundamentais para minimizar os diferentes impactos acarretados à saúde do 
trabalhador.  Considerando que a saúde é um dos principais parâmetros 
determinantes da qualidade de vida e tendo em vista a relevância que o assunto 
assume diante da sociedade, uma vez que a esfera produtiva depende da saúde do 
trabalhador, nos propusemos Identificar e Analisar as Políticas e Práticas 
organizacionais votadas à saúde dos funcionários tomando por base o conjunto de 
variáveis formando pelas 150 Melhores Empresas para Você Trabalhar (MEPT), 
definida pela pesquisa do PROGEP-FIA e da Revista Você S/A em 2013. O método 
de pesquisa utilizado foi análise descritiva. De natureza quantitativa/qualitativa. A 
coleta dos dados foi feita por meio da consulta à base de dados secundária da 
publicação das 150 MEPT no Brasil da Revista Você S/A. Os resultados demonstram 
que as 150 MEPT possuem práticas bem definidas em relação à saúde, este conjunto 
de práticas se estende a todos os níveis hierárquicos, ou seja, todos os colaboradores 
se beneficiam. As 150 MEPT mostraram superioridade em suas práticas em 
comparação as 233 demais empresas que não entraram no Guia da Revista. Em 
relação ao tempo que estas práticas são realizadas as 150 METP as fazem a mais de 
cinco anos, isso nos revela que estas empresas possuem consistência em suas 
ações.  As Políticas e Práticas de Saúde das 150 MEPT, respondem pela integridade, 
nos aspectos físicos, psicológicos e sociais dos seus funcionários.   
   

Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho; Saúde do Trabalhador; Melhores 

Empresas para você Trabalhar.   

  

  

  

  

  



 

  

ABSTRACT 

  

The idea of associating the quality of work life (QVT) to life quality (QV) has become 

recurrent as a way to recognize the linkages in which both terms establishes between 

themselves in order to considerate that work is not disarticulated from human life. So, 

the quality of work life establishes relations to life quality of the individuals in society. 

The issue Quality of Work Life has permeated the organizational environment and has 

aroused the interest from scientific research. The discussion is based on the 

importance of the triad: Business Management Model, QVT and Health Promotion at 

Work, is essential to minimize the different impacts posed to workers' health. 

Considering health as a major determinant parameter of life quality, and in view of the 

importance that it takes to society, since the productive sphere depends on the 

worker's health, we set out to identify and analyze the organizational Policies and 

Practices related to employee health building on the set of variables forming the 150 

Best Companies to Work (MEPT), defined by Progep-FIA search and magazine Voce 

S / A in 2013. The research method used was descriptive analysis. Data collection was 

done through consultation of the secondary database  from the publication “150 MEPT” 

of  the magazine Voce S / A in Brazil. The results show that 150 MEPT have well-

defined practices in relation to health; this set of practices extends to all levels, in other 

words, all employees benefit. The 150 MEPT showed superiority in their practices 

compared to 233 other companies who have not entered in the magazine guide. 

Regarding the time that these practices are carried out, 150 METP make them more 

than five years:  it reveals that these companies have consistency in their actions. The 

integrity of the physical, psychological and social needs of the employees are ensured 

by the Health Policies and Practices of “150 MEPT”.  

  

Key Words: Quality of Work Life, Worker's health, Best Companies to Work For  
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 1. INTRODUÇÃO   

    

A qualidade de vida está vinculada a uma visão integral do ser humano, ou seja, 

é necessário compreendê-lo segundo um enfoque biopsicossocial (WHOQOL, 1995).  

Segundo esse enfoque, saúde não é apenas ausência de doenças, mas o completo 

bem estar biológico, psicológico e social. Esta definição, adotada pela Organização 

Mundial de Saúde, abre espaço significativo para uma melhor compreensão e 

administração dos fatores psicossociais na vida moderna, especialmente no ambiente 

de trabalho.   

Falar em qualidade de vida no trabalho, (QVT), é falar de um conceito que está 

ainda em construção, visto sua complexidade e abrangência, e por estamos tratando 

de um tema que provém da subjetividade humana (CORRÊA, 2012).    

Vasconcelos (2006) relata que historicamente podemos perceber a 

preocupação em se estabelecer melhorias nas condições de trabalho, sendo datadas 

desde que o homem exerce sua função de luta pela sobrevivência. Euclides de 

Alexandria (300 A.C.) usava seus conhecimentos sobre os princípios da geometria a 

fim de que os mesmos servissem de inspiração para a melhoria do método de trabalho 

dos agricultores às margens do rio Nilo. Já Arquimedes (287 A.C.) formulou a Lei das 

Alavancas, visando diminuir os esforços físicos dos trabalhadores de sua época. 

Inúmeros foram os esforços do homem em prol da melhoria da qualidade de vida no 

trabalho, concomitantemente à qualidade de vida pessoal.  

Dada sua complexidade e diversificação de seus enfoques, a temática QVT se 

apresenta como um campo multidisciplinar e recebe contribuições de várias áreas de 

conhecimento, tais como: Psicologia, Economia, Saúde, Sociologia, Direito,  

Engenharia, Administração e Ecologia (ALBUQUERQUE et LIMONGI-FRANÇA,  

1998). Isso nos possibilita compreender que a QVT em seu contexto interdisciplinar, 

associada a outras ciências, tem-se mostrado muito produtiva, devido à complexidade 

das estruturas que compõem as empresas.  

O conceito de Qualidade de Vida do Trabalho (QVT) surgiu na década de 50, 

na Inglaterra, a partir dos estudos de Eric Trist e seus colaboradores do Tavistock 
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Institute, pretendendo analisar a relação indivíduo – trabalho– organização. Esses 

pesquisadores desenvolveram uma abordagem sócio técnica da organização do 

trabalho, tendo como base a satisfação do trabalhador no trabalho e em relação a ele 

(RODRIGUES, 1994).  

Buscando explorar a evolução do campo teórico da QVT, Sampaio (2012) 

analisou os principais artigos publicados sobre esse tema no Brasil e verificou que a 

teoria pouco avançou nos últimos 30 anos. A maioria dos artigos refere-se ao modelo 

de Walton publicado em 1973 e de Hackman e Oldham publicado em 1976. Para 

Sampaio, as teorias construídas referem-se apenas à identificação de características 

sem considerar a mudança da realidade das organizações.  

Em artigos internacionais publicados nos anos de 2002-2012, também 

pesquisados por Sampaio (2012), percebe-se que a preocupação com a qualidade de 

vida está sendo a linha divisória entre tempo dedicado ao trabalho e ao não trabalho 

e ao balanço entre vida pessoal e trabalho. Essa discussão incentiva os profissionais 

da área de Recursos Humanos (RH) a buscarem soluções em termos de 

remuneração, políticas de carreira e flexibilidade organizacional.  

Diante dessas perspectivas, os autores propõem definições cada vez mais 

abrangentes para o tema. Limongi-França e Assis (1995) definiram QVT como sendo 

uma compreensão abrangente e comprometida sobre as condições de vida no 

trabalho, incluindo aspectos de bem-estar, garantia de saúde e segurança física, 

mental e social e capacitação para realizar tarefas com segurança e bom uso da 

energia pessoal.  

Guest (1979) é mais específico e define a qualidade de vida no trabalho como:   

Um processo pelo qual uma organização tenta revelar o potencial 

criativo de seu pessoal, envolvendo-o em decisões que afetam o seu 

trabalho. Uma característica marcante do processo é que seus 

objetivos não são simplesmente extrínsecos, focando melhoria da 

produtividade e eficiência em si; eles também são intrínsecos no que 

diz respeito ao que o trabalhador vê como fins de autorrealização e 

autogerenciamento. (GUEST, 1979 p.76)  
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A definição de Bergeron (1982) é interessante por incluir também a noção de 

mudança; envolvendo cinco elementos fundamentais. Para esse pesquisador a QVT 

consiste:  

Na aplicação concreta de uma filosofia humanista pela introdução de 

métodos participativos, visando modificar um ou vários aspectos do 

meio ambiente de trabalho, a fim de criar uma nova situação, mais 

favorável à satisfação dos empregados da empresa. (BERGERON, 

1982, p.31).  

A QVT tem sido alvo de preocupação e estudo, especialmente no campo da 

administração. Entender o que motiva o trabalhador, o seu comportamento na 

empresa e o que pode ser feito para conciliar produtividade no trabalho e a qualidade 

de vida é um dos principais objetivos dos estudiosos do campo.    

Boa parte de nós desenvolve uma atividade laboral e, considerável parte de 

nossa existência transcorre dentro das organizações. O significado que as empresas 

e trabalhadores associam às atividades laborais corresponde, em boa parte à 

qualidade de vida.  

A ideia de associar a QVT à QV passou a ser recorrente como forma 

de reconhecer as imbricações que ambos os termos estabelecem 

entre si no sentido de considerar que o trabalho não está desarticulado 

da vida humana. Logo, a qualidade de vida no trabalho estabelece 

relações com a qualidade de vida dos indivíduos em sociedade. 

(CORRÊA, 2012 p. 4)  

Para entender a relação entre o trabalho e a saúde dos trabalhadores é 

necessário entender o trabalho, uma vez que ele é um dos principais determinantes 

sociais de saúde:   

 O trabalho é uma atividade central em nossas vidas, local de 

realizações e afirmação do sujeito como ser social, fonte de satisfação, 

conforto e produção de bens e serviços úteis à sociedade humana. 

Entretanto, o trabalho, mesmo nos dias atuais, pode significar 

exploração, sofrimento, doença e morte. (VILELA, 2011, pg. 339).   

Segundo Dejours (1998), o sofrimento de natureza mental começa quando o 

homem, em seu trabalho, já não pode fazer nenhuma modificação em sua tarefa no 

sentido de torná-la mais próxima de suas necessidades fisiológicas e de seus desejos 

psicológicos. Isto é, quando a relação homem-trabalho é bloqueada.      
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Algo que merece atenção dentro das organizações é a insatisfação do 

trabalhador, porque ela pode sinalizar uma cadeia de ocorrências na esfera 

comportamental, as quais redundam em indesejáveis problemas no campo do 

trabalho e mostram relação direta com o aumento do absenteísmo, a diminuição do 

rendimento, a alta rotatividade nos postos de trabalho e até o surgimento de doenças 

psicossomáticas. Estes aspectos são alimentos para uma corrente de novos eventos 

relacionados ao estresse ocupacional e a uma elevada carga ou nível de pressão que 

está muito além da capacidade de autogerenciamento do trabalhador.    

 Estes aspectos deliberadamente também estão se configurando em elementos 

estressores e coadjuvantes das situações de deterioração da capacidade laborativa 

do indivíduo. Identifica-se então, uma contradição que compromete a saúde física e 

mental do indivíduo, refletindo na queda da rentabilidade e da produtividade das 

empresas.  

Desse modo, o próprio contexto de trabalho poderá contribuir para um 

fortalecimento das doenças ocupacionais. Nesta circunstância, o propósito da QVT 

tem-se vinculado à dimensão do sofrimento no ambiente de trabalho, ou seja, ela tem 

um caráter reativo quando se espera que o trabalhador priorize o prazer e a satisfação.  

 O trinômio: Modelo de Gestão Empresarial, a QVT e a Promoção da Saúde no 

Trabalho são ferramentas fundamentais para minimizar os diferentes impactos 

negativos acarretados à saúde do trabalhador. Nesse contexto, deve-se repensar a 

mudança do perfil das doenças relacionadas ao trabalho, a gênese dessas doenças, 

a gravidade que elas representam, tanto em relação à quantidade de acometidos, 

quanto na exclusão que elas têm gerado. Deve-se, também, repensar propostas de 

intervenção nas situações de trabalho, visando diminuir sua ocorrência. Essas 

propostas devem levar em conta a complexidade das transformações no mundo do 

trabalho, seu lugar na identidade social e individual e a atuação profissional.   

Acredita-se que o incremento de pesquisas na área da Saúde e Trabalho só 

pode se dar a partir da congregação e da combinação de esforços tanto de 

profissionais quanto de diferentes teorias e metodologias. As pesquisas nessa área 

são um desafio interdisciplinar que requer esforços múltiplos para acercar-se à nova 
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realidade e propor abordagens inovadoras que possam contemplá-las em sua 

complexidade, além de contribuir para o desenvolvimento de propostas de intervenção 

e transformação do trabalho.   

Dos diversos fatores que determinam a qualidade de vida, pode-se afirmar que 

a saúde é um dos principais parâmetros. Portanto, o nosso foco está voltado para a 

Promoção da Saúde dentro da empresa. Este fato é despertado por programas 

participativos que atentem para a qualidade de vida. Para Walton (1973), o objetivo da 

implantação de um programa de qualidade de vida no trabalho é gerar uma 

organização mais humanizada, na qual o trabalho envolva, simultaneamente, relativo 

grau de responsabilidade e de autonomia, recebimento de recursos, feedback sobre 

o desempenho, adequação de tarefa, variedade, enriquecimento do trabalho e ênfase 

no desenvolvimento pessoal do indivíduo.   

Para a Organização Mundial da Saúde, os objetivos da Saúde no 

Trabalho abrangem o prolongamento da expectativa de vida e 

minimização da incidência de incapacidade, de doença, de dor e do 

desconforto, até um melhoramento das habilidades em relação a sexo 

e idade.  Deve preocupar-se também com a preservação das 

capacidades de reserva, dos mecanismos de adaptação e a provisão 

da realização pessoal, fazendo com que as pessoas sejam sujeitos 

criativos. Além desses itens, deve propiciar o melhoramento da 

capacidade mental e física e da adaptabilidade a situações novas e 

mudanças das circunstâncias de trabalho e de vida. (RELATÓRIO 

SOBRE SAUDE MENTAL NO MUNDO – OMS, 2001)  

Corrêa (2012) ressalta que nunca antes se falou tanto de Qualidade de Vida no 

Trabalho, Saúde no Trabalho e Responsabilidade Social, porém os índices de 

adoecimento e insatisfação nos ambientes de trabalho continuam em ascensão. 

Diante desse quadro, questiona-se quais motivos tornam o cenário do mundo do 

trabalho tão adverso à sustentação do interesse pela QVT, em suas práticas de 

responsabilidade social interna apesar de todo o conhecimento disponível na 

atualidade.  

Tendo em vista a relevância que o assunto assume diante da sociedade, uma 

vez que a esfera produtiva depende da saúde do trabalhador, nos propusemos a 

identificar e a analisar as Políticas e Práticas organizacionais voltadas à saúde dos 

funcionários tomando por base o conjunto de variáveis formada pelas 150 Melhores 
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Empresas para Você Trabalhar, definidas pela pesquisa do PROGEP-FIA e da Revista 

Você S/A em 2013. Também foram analisadas como essas práticas de saúde 

respondem pela integridade dos seus colaboradores, nos aspectos físicos, 

psicológicos e sociais.   

Para atingir esse objetivo, o estudo elege como fonte de dados as variáveis de 

Saúde do Índice de Qualidade de Gestão de Pessoas (IQGP). Essa pesquisa foi de 

natureza quantitativa e qualitativa. Na fase inicial da pesquisa, utilizou-se tratamento 

estatístico para levantamento dos dados que foram expostos nas tabelas e na 

segunda fase, a pesquisa se caracterizou como descritiva e fez uso da análise 

descritiva para interpretação dos dados obtidos. As bases conceituais e metodológicas 

sobre as quais se assenta a pesquisa dizem a respeito à saúde e à qualidade de vida 

no trabalho e também sobre a prática de gestão empresarial.   
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1.1 Descrição do Problema  

O mundo do trabalho tem sofrido intensas transformações nos últimos anos com a 

introdução de novas tecnologias, aceleração do ritmo do trabalho, mudanças na 

organização do modo de produção, surgimento de novas profissões em detrimento de 

outras, globalização e redefinição das relações entre o capital e o trabalho.  

Por um certo período, acreditou-se que evolução tecnológica no mundo do trabalho 

apontava para o seu fim ou que haveria uma redução de tempo de trabalho para tornar 

possível uma maior oferta de empregos. Esperava-se o fim do trabalho penoso, maior 

tempo para lazer e uma melhoria da qualidade de vida, contudo assas mudanças não 

foram tão expressivas.   

 Todas essas mudanças nas relações e na forma de inserção no trabalho 

provocam um impacto nos indivíduos, que são obrigados a conviver com lógicas que 

mudam o tempo todo e criam uma situação de constante instabilidade e medo. A 

precarização das relações de trabalho provoca, segundo Dejours (1999), quatro 

principais consequências:  

 A intensificação do trabalho e o aumento do sofrimento subjetivo daquele 

que permanecem trabalhando.  

 A neutralização da mobilização coletiva contra o sofrimento, a dominação e 

a alienação.  

 Estratégia defensiva do silêncio, da cegueira e da surdez, em que todos 

precisam resistir e “não podem fazer nada” pelo sofrimento alheio.  

 O individualismo, o “cada um por si” 

Inúmeras pesquisas e intervenções têm sido realizadas visando melhorar a 

produção, as condições e a organização do trabalho, mas ainda são poucas as que 

se preocupam com o conteúdo do trabalho, as relações subjetivas do trabalhador com 

a sua atividade, o sofrimento, o desgaste gerado pelo trabalho e os seus efeitos sobre 

a saúde física e mental dos indivíduos.   
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 Nota-se que as formas de proteção dos riscos ocupacionais são estabelecidas 

mais para atender a pressão da legislação do que promover a saúde. Fato esse que 

está ligado à ética da condição humana. Cerquinho (1994) descreve que essa ética 

busca desde a identificação, eliminação, neutralização ou controle dos riscos 

ocupacionais observáveis no ambiente físico, padrões de relações de trabalho, carga 

física e mental requerida para cada atividade, implicações políticas e ideológicas, 

dinâmica da liderança empresarial e do poder formal ou informal até o significado do 

trabalho em si, relacionamento e satisfação no trabalho. 

 Para Limongi  (1996), a construção da Qualidade de Vida no Trabalho ocorre a 

partir do momento em que se olham as pessoas como um todo, denominando de 

enfoque biopsicossocial. O conceito biopsicossocial origina-se da Medicina 

Psicossomática, que propõe visão integrada, holística do ser humano, em oposição à 

abordagem cartesiana e segmentada do ser humano.   

A QVT é algo que ocorre dentro das pessoas e entre as pessoas, num processo 

de relacionamento baseado no respeito mútuo entre todos os membros do grupo. Esse 

é um processo participativo na solução de problemas, para o qual a empresa e 

trabalhadores não só produzirão discussões e melhores soluções, mas também um 

clima de maior satisfação com as pessoas no trabalho.  

Essa satisfação das pessoas com o seu trabalho deve ser uma busca constante, 

pois trabalhadores saudáveis são mais resistentes às elevadas cobranças e tensões 

geradas pela competitividade.  Segundo Sampaio (2012), no Brasil, a participação do 

trabalhador avançou em alguns segmentos, mas permanece tímida nas organizações 

burocratizadas, rotinizadas e centralizadas, que ainda são numerosas. Mas existe um 

grupo de empresas que está buscando fazer diferente, visando proporcionar bem-

estar aos trabalhadores. Hoje elas são conhecidas como As Melhores Empresas para 

Você Trabalhar.  

As Melhores Empresas para Você Trabalhar (MEPVT) apontam as instituições que 

estão fazendo diferente e são modelos de gestão de pessoas no setor, apesar de 

todas as limitações que encontram no caminho. As empresas classificadas no Guia 

VOCÊ S/A da Revista Exame, conseguem receber o reconhecimento genuíno de seu 



18  

  

time, transformam-se automaticamente não apenas em bons lugares para trabalhar, 

mas em marcas potentes de atração e retenção de talentos- o que é uma vantagem 

competitiva em tempos de escassez de bons profissionais (Melhores Empresas para 

Você Trabalhar, 2013).   

Conseguir um lugar entre as 150 (MEPVT) é também um atestado de que a 

empresa permanece forte, independente da quantidade de anos de existência ou das 

crises enfrentadas. Consistência e coerência são o passaporte para entrar no Guia 

VOCÊ S/A- As Melhores  Empresas para Você Trabalhar, que no ano analisado elegeu 

as 150 que mais se destacaram. A metodologia foi desenvolvida em parceira com 

Fundação Instituto de Administração (FIA). 

Sendo assim, surge a inquietação que impulsiona o presente estudo, a qual pode 

ser traduzida na seguinte questão problema: Quais são e como estão estruturados os 

programas para prevenção e melhoria da saúde dos empregados das Melhores 

Empresas para Você Trabalhar no Brasil? A hipótese testada foi: As práticas de saúde 

desse grupo de empresas respondem pela integridade, nos aspectos físicos, 

psicológicos e sociais dos seus colaboradores.   

.   
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1.2 OBJETIVOS  

  

1.2.1 Geral:   

  

         Identificar e Analisar as Políticas e Práticas organizacionais voltadas à saúde dos 

funcionários tomando por base o conjunto de variáveis formada pelas 150 Melhores 

Empresas para Você Trabalhar, definida pela pesquisa do PROGEP-FIA e da Revista 

Você S/A do ano de 2013.  

1.2.2 Específicos:   

- Comparar se as práticas de saúde das 150 MEPT são diferentes das 233 demais 

empresas que não entraram para o Guia da Revista;  

- Levantar a abrangência das práticas de saúde das 150 MEPT;  

- Identificar quais as práticas de saúde mais realizadas pelo setor de Recursos 

Humanos da empresa;  
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1.3 Justificativa e Contribuições da Pesquisa  

  

Nosela (1989) descreve a relação entre o trabalho e a saúde/doença 

constatada desde a Antiguidade, no qual o trabalho escravo ou no regime servil, 

inexistia a preocupação em preservar a saúde dos que eram submetidos ao trabalho, 

interpretado como castigo ou estigma: o “tripalium”, instrumento de tortura.  

O trabalhador, o escravo, o servo eram peças de engrenagens “naturais”, pertences 

da terra, assemelhados a animais e ferramentas, sem história, sem progresso, sem 

perspectivas, sem esperança.   

As jornadas extenuantes, em ambientes extremamente desfavoráveis à saúde, 

às quais se submetiam também mulheres e crianças, eram frequentemente 

incompatíveis com a vida. A aglomeração humana em espaços inadequados 

propiciava a acelerada proliferação de doenças infectocontagiosas, ao mesmo tempo 

em que a periculosidade das máquinas era responsável por mutilações e mortes.  

Hoje em pleno século XXI as coisas não mudaram tanto, na verdade temos  

“senzalas modernas”, com novas roupagens.  Pois, fatores estressantes no trabalho 

tais como: grandes responsabilidades, alta produtividade, concorrência no mercado, 

mostra de resultados pela quantidade e não qualidade, expectativas pessoais e 

sociais e oportunidades e perspectivas de carreira fazem com que a vida das pessoas 

se torne cada vez mais propícia para a aquisição de doenças psicossomáticas, 

debilidade da imunidade física, baixa produtividade e falta de motivação.   

As consequências da falta de Qualidade de Vida no Trabalho para todos os 

protagonistas presentes nas organizações não só têm implicações humanas que 

comprometem o bem-estar e colocam em risco o papel ontológico do trabalho como 

fator de desenvolvimento pleno do corpo e da subjetividade humana, mas, sobretudo, 

têm um custo social significativo que repercute negativamente para a qualidade de 

vida no seu sentido amplo (Ferreira, & Seidl, 2009).  

Mesmo que haja sinais de evolução nas condições de trabalho, as 

características e os desafios têm-se renovado. O cenário é de mudanças contínuas, 
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acúmulo de trabalho, horas extras, dificuldades de aprendizado com a tecnologia. 

Esses fatores concorrem para potencializar problemas de saúde físicos e mentais, 

gerar sobrecarga emocional. Black (apud Limongi,1996) utiliza a expressão 

intensificação do trabalho para expressar a situação atual. Para ele, o mal dos anos 

70 era o excesso de pessoal e nos anos 90, o mal é a sobrecarga de trabalho 

decorrente do excesso de pressões externas, desigualdades salariais e o medo de 

desemprego. E hoje diante da grande competitividade do mercado essas ações têm 

aumentado.  

Minayo et al (1997) relatam em síntese que:  

Apesar dos avanços significativos no campo conceitual que apontam 

um novo enfoque e novas práticas para lidar com a relação 

trabalhosaúde, consubstanciados sob a denominação de Saúde do 

Trabalhador, depara- se, no cotidiano, com a hegemonia da Medicina 

do Trabalho e da Saúde Ocupacional. Tal fato coloca em questão a já 

identificada distância entre a produção do conhecimento e sua 

aplicação, sobretudo num campo potencialmente ameaçador, onde a 

busca de soluções quase sempre se confronta com interesses 

econômicos arraigados e imediatistas, que não contemplam os 

investimentos indispensáveis. (MINAYO et al 1997 p. 23)  

  

Da mesma forma, os Serviços Especializados em Segurança e Medicina do 

Trabalho – SESMT –, instituídos em 1978, com algumas exceções, desviam-se da 

função de reconhecer, avaliar e controlar as causas de acidentes e doenças. Seus 

profissionais – assalariados pela empresa e sem respaldo legal para contrariarem- lhe 

os interesses restringem-se à adoção de medidas paliativas diante dos riscos mais 

patentes. Além de lidar com a má formação do RH nos aspectos de saúde e segurança 

do trabalhador, provendo assim, poucas ações de QVT.   

Entender o reflexo da organização do trabalho na qualidade de vida, na saúde 

mental, na geração de sofrimento psíquico, no desgaste e adoecimento dos 

trabalhadores é de fundamental importância na compreensão e na intervenção das 

situações de trabalho que geram agravos à saúde e sofrimento.  

Neste processo o mais importante tem sido o esclarecimento por parte de 

algumas empresas em perceber que o bem estar e a saúde de seus funcionários são 
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importantes para a sobrevivência e bom andamento das atividades no ambiente de 

trabalho.   

Percebemos até aqui que a história se fez, e ainda se faz e fará, por intermédio do 

trabalho.  Que deve, desse modo, guardar em sua concepção os seus valores de 

prazer e crescimento, jamais levar ao desprazer e à doença.  Que as ações de 

vigilância, de educação e promoção de saúde, de controle das condições inadequadas 

e precárias de trabalho, e da escuta ao empregado possam ser realizadas. Garantindo 

assim, o respeito e reconhecimento pelo trabalhador.   

Portanto, o presente estudo justifica-se pela possibilidade de evidenciar quais são 

e como estão estruturadas as Políticas e Práticas de Saúde das 150 MEPVT no Brasil, 

e que resultado estas têm obtido. Uma vez, que a temática QVT, tem sido bastante 

discutida dentro e fora das organizações. Além de ser foco de pesquisa de diferentes 

áreas de estudo.  

Contribuições:  

 Este trabalho visa contribuir com o Curso de Mestrado Promoção da Saúde da 

UNASP na linha de pesquisa de Grupos  

Populacionais Específicos, neste caso trabalhadores.  A relação com a linha de 

pesquisa busca atender o objetivo proposto por este Curso de Mestrado, que 

visa elaborar e propor ações concretas que conduzam a mudanças na saúde 

individual e coletiva, cuja base seja um estilo de vida saudável. A promoção da 

saúde, entendida como estratégia de produção social de saúde, deve articular 

e permear políticas públicas que influenciem o futuro da qualidade de vida da 

população.  

 A relevância social desta dissertação se relaciona com a preocupação da QVT, 

devido inúmeros fatores (doenças e adversidades) que vêm permeando o 

ambiente de trabalho e a vida pessoal dos funcionários. Os programas de 

qualidade de vida podem ser de vital importância para o desenvolvimento 

pessoal e profissional dos colaboradores, bem como o desenvolvimento eficaz 

das organizações e do país.  
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 Existe uma gama de estudos que acreditam que a ocupação laboral pode ser 

a fonte de adoecimento, a preocupação na identificação destas causas é ainda 

maior. O máximo de interesse nesse aspecto está voltado para os 

trabalhadores que ainda não foram afetados. Portanto, as práticas de saúde 

identificadas neste estudo visam contribuir para a melhora da organização no 

sentindo de minimizar os riscos em prol da saúde dos empregados.  

 No âmbito acadêmico este trabalho visa contribuir com futuras pesquisas que 

envolvam a temática: saúde do trabalho, QVT e Melhores empresas para você 

trabalhar.   

 Que a publicação desta pesquisa sirva de utilização para projetos acadêmicos 

dos cursos de graduação e pós-graduação e para o enriquecimento do banco 

de artigos do Programa de Estudos em Gestão de Pessoas - PROGEP/FIA.   
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2- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

  

 Para compreendermos a dimensão humana no âmbito das organizações precisamos 

desenhar o contexto histórico da evolução das diferentes visões organizacionais. 

Essas visões não surgiram do vazio, na verdade foram influenciadas por movimentos 

sociais, políticos e econômicos do seu tempo.  Portanto, o objetivo deste capítulo é 

fazer um resgate conceitual e histórico dos modelos de gestão de pessoas, e a relação 

do indivíduo com o ambiente de trabalho, para uma melhor compreensão de como se 

desenvolve as políticas e práticas de uma organização. O resgaste histórico dos 

modelos de gestão de pessoas foi fundamentado na tese do Drº Prof. André Luiz 

Fischer.   

2.1 O Histórico dos diferentes Modelos de Gestão de Pessoas  

  

 A complexidade trazida pela onda do aumento de competitividade e também da 

globalização trouxe para as empresas grandes desafios e necessidade de agilidade 

na tomada de decisão e com isso, uma revolução muito grande na gestão de pessoas.  

A complexidade das organizações no mundo atual leva a área de Recursos Humanos 

(RH) a desenvolver novos modelos de aprendizagem. No início do século XXI em 

decorrência de uma maior atenção dada ao indivíduo no ambiente de laboro, 

ambientes organizacionais saudáveis e enriquecedores passam a existir. Mas nem 

sempre foi assim, como veremos pela história.   

Segundo Toffer (1993) o maior desperdício cometido deliberadamente em 

nossas organizações não é o de perdas financeiras, danos materiais, atrasos na 

produção, baixa produtividade, custos elevados, qualidade precária e outras 

iniquidades. Esses são problemas importantes não resta a menor dúvida, mas 

decorrente de um problema muito maior: o enorme e continuado desperdício do 

talento, da capacidade profissional e da motivação das pessoas. Principalmente, o 

desperdício do recurso humano mais elevado e sofisticado, que é a inteligência: a 

massa encefálica que produz criatividade e inovação na solução de problemas é 
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quase sempre rejeitada em prol da atividade mecânica e rotineira de manter o status 

quo. E, com isso, o capital intelectual é jogado pelos ralos da fábrica ou do escritório.   

Fischer (2002) ressalta que qualquer organização depende, em maior ou menor 

grau, do desempenho humano para o seu sucesso. Diante desta necessidade requer 

que as organizações desenvolvam e organizem uma forma de atuação sobre o 

comportamento humano, chamado de modelo de gestão de pessoas. Tal modelo 

recebe influências internas e externas, bem como o contexto histórico no qual está 

inserida a organização. O modelo escolhido pela empresa determina a sua identidade, 

a sua diferenciação no mercado e a fixação de sua imagem.   

A compreensão do conceito de gestão de pessoas é essencial para que se 

entenda a dinâmica do processo administrativo e pode ser compreendido como:   

a maneira pela qual uma empresa se organiza para gerenciar, orientar 

o comportamento humano no trabalho. Para isso a empresa se 

estrutura definindo princípios, estratégias, políticas ou processos de 

gestão. Através deste mecanismo, implementa diretrizes e orienta as 

estilos de atuação dos gestores em sua relação com aqueles que nela 

trabalham. (Fischer, 2002 pg. 12)  

 Segundo Albuquerque (1992), entende-se por gestão de pessoas um conjunto de 

mecanismo, estratégias, políticas, instrumentos de gestão e procedimentos – 

articulados de forma sistêmica, como um conjunto de partes interagentes e 

interdependentes, a fim de atrair, captar, reter, compensar, desenvolver e avaliar 

pessoas que possuam competências para atuarem com tecnologias, sistemas físicos 

e gerenciais inerentes a uma organização.   

Uma empresa de boa qualidade tem suas políticas além do cumprimento de 

metas reduzidas à lógica do capital. Pensar apenas em lucro financeiro é impensável 

num momento no qual a sociedade requer um pensamento sistêmico, incluindo a 

sustentabilidade e a valorização das pessoas. As empresas que continuarem a gerir 

pessoas sem seguir as novas concepções filosóficas provavelmente podem até 

conseguir resultados em curto prazo, no entanto, terão dificuldades de se perpetuar. 

Ficher (2002) ressalta que a organização não está se tornando mais humana por 

causa da nova onda da competitividade, os valores organizacionais sobrepõem o 

humano. Em contrapartida quanto mais os negócios se sofisticam em quaisquer 
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dimensões: tecnologia, mercado, expansão e abrangência e etc, mais seu sucesso 

fica atrelado a um padrão de comportamento humano coerente com o negócio 

estabelecido.   

A gestão de pessoas, em suas mais diversas acepções, está relacionada às 

funções que devem ser realizadas por profissionais capazes de desempenhar estas 

funções de modo eficiente. O comportamento humano dentro da organização 

influência na preservação da marca e na agregação de valores. Comportamento esse 

que o cliente associa diretamente à marca, ao produto e ao serviço. Esta associação 

é algo preocupante, mas também positiva, pois contribui para que a gestão ganhe 

mais espaço nas organizações, fortalecendo os elos dos valores humanos com os das 

empresas como estratégia de negócio.    

O processo de gestão de pessoas tornou-se bastante complexo, pois as 

pessoas passaram a ser foco no planejamento estratégico das organizações. Diante 

da acirrada competição, não basta ter pessoas motivadas e comprometidas, é 

necessário que as pessoas participem do planejamento e conheçam claramente os 

objetivos e metas e participem desde o planejamento até a realização. Para que isto 

aconteça existem alguns fatores condicionantes neste modelo de gestão de pessoas. 

Como dito anteriormente os fatores internos (produtos ou serviço oferecidos, a 

tecnologia adotada, a estratégia de organização do trabalho, a cultura e a estrutura 

organizacional) e os externos (a cultura de trabalho de cada sociedade, sua legislação 

trabalhista e o papel conferido ao Estado). De acordo com Ficher (2002) a junção dos 

fatores internos e externos aos demais agentes que atuam nas relações de trabalho 

vão estabelecer os limites nos quais o modelo de gestão de pessoas poderá atuar.  

Não existe gestão empresarial sem as pessoas. Portanto as organizações 

estabelecem em suas políticas mecanismos e políticas que demonstram atenção e 

consciência em relação aos seus colaboradores, não os reduzindo a peças do 

processo produtivo.  

Para que esse processo tenha êxito Fischer (2002), elenca alguns componentes 

do modelo de gestão de pessoas. Para ele:  
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A rigor, tudo que interfere de alguma forma nas relações 

organizacionais pode ser considerado um componente do modelo de 

gestão de pessoas. O comportamento organizacional não é produto 

direto de um processo de gestão, mas o resultado das relações 

pessoais, interpessoais e sociais que ocorrem na empresa. Gestão de 

pessoas significa orientação e direcionamento desse agregado de 

interações humanas. (Fischer, 2002 pg. 16)  

O modelo de gestão de pessoas ao longo da história foi marcado por 

características de seus elementos, fator este que o torna diferente um do outro. A 

história nos traz quatro modelos distintos dentre eles: 1) modelos de gestão de 

pessoas articulado como departamento pessoal, 2) como gestão de comportamento, 

3) como gestão de estratégica, e 4) como vantagem competitiva.  

Um resgate histórico de cada uma destas correntes, e suas principais 

características nos ajudará entender a evolução do processo de gestão de pessoas.  

Em 1890 criou um departamento, denominado Departamento Pessoal, pela 

empresa Americana NCR Corporation (Personnel Office), cuja principal atribuição era 

estabelecer um método de escolha de candidatos e viabilizar que o selecionado fosse 

eficiente com o melhor custo possível. No início do século XX a demanda era 

preocupar-se com os procedimentos e processo à torna o homem trabalhador mais 

efetivo. Portanto, produtividade, recompensa e eficiência de custo eram os conceitos 

articuladores do modelo de gestão de pessoas do tipo departamento pessoal. Isso 

significa que o aparecimento do Departamento Pessoal ocorreu quando “os 

empregados se tornaram um fator de produção cujos custos deveriam ser 

administrados tão racionalmente quanto os custos de outros produtos.   

Em ruptura ao Modelo do Departamento Pessoal, em 1960 e 70 surge o Modelo 

de gestão de pessoas por Comportamento. Esse novo modelo foi fortemente 

influenciado pelas escolas da psicologia humana. A utilização da psicologia como 

ciência capaz de apoiar a compreensão e a intervenção na vida organizacional 

provocou nova orientação do foco de ação da gestão de recursos humanos.  Uma de 

suas principais contribuições foi descobrir que a relação entre empresa e as pessoas 

é intermediada pelos gerentes de linha. O desafio era levar o gerente a exercer 

adequadamente seu papel constituiu a principal preocupação da gestão de recursos 
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humanos. Ela tinha por objetivos: treinamento gerencial, treinamento nas relações 

interpessoais, avaliação de desempenho e estimulo ao desenvolvimento de perfis 

gerenciais coerentes com o processo de gestão de pessoas desejado pela empresa. 

Motivação e liderança passariam a constituir os conceitos- chave do modelo 

humanista.   

Já no terceiro modelo que aparece na décadas de 1970 e 80, o Modelo 

Estratégico de Gestão de Pessoas, a maior necessidade era de vincular a gestão de 

pessoa às estratégias organizacionais. Este modelo veio por meio de um grupo de 

pesquisadores da Universidade de Michigan.   

De acordo Staehle (1990),   

            A visão desses pesquisadores era de que a gestão de recursos 

humanos deveriam buscar o melhor encaixe possível com as 

políticas empresariais e os fatores ambientais. Para isso, os 

planos estratégicos dos vários processos de gestão de 

recursos humanos seriam derivados das estratégias 

corporativas da empresa.  (STAEHLE, 1990 p.41).   

Houve um sinal de ruptura com a escola comportamental, pois não adiantava 

terem colaboradores motivados se os mesmos não estivessem aliados à estratégia da 

empresa. O papel do RH se daria na adaptação e implementação de suas práticas e 

políticas às diretrizes estratégicas da organização. Nesse contexto surgem em 1980 

novas pesquisas por meio do MBA da Universidade de Harvard  com uma proposta 

mais ampla nas áreas de política de RH, na qual o foco estava relacionado aos 

seguintes tópicos:  

• influência sobre os funcionários (filosofia de participação);  

• processos de recursos humanos (recrutamento, desenvolvimento e 

demissão);  

• sistema de recompensa (incentivos, compensação e participação);  

• sistema de trabalho (organização de trabalho)  

A proposta de Harvad mostrava a necessidade de o modelo de gestão de 

pessoas corresponder a fatores internos e externos à organização, as áreas 

mencionadas acima influenciariam os stakeholders (acionistas, gerentes, grupos de 
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empregados, sindicatos, comunidade e governo). Então o grande desafio e 

responsabilidade para o recursos humanos era integrar as quatro áreas entre si com 

a estratégia da organização.  

Esta corrente de gestão estratégica teve sua influência no Brasil na década de 

80. Isso foi demonstrado por Albuquerque (1987) numa pesquisa com um número 

significativo de empresas brasileiras. Ele constatou:   

Que muito embora os resultados da pesquisa não evidenciem uma 

ligação forte entre planejamento estratégico de recursos humanos por 

parte da alta administração, de certa forma o executivo de RH, na 

época da pesquisa, era envolvido, de uma forma ou de outra na 

formulação das estratégias organizacionais das empresas da amostra 

(apud  FISCHER,2002 pg 25).  

Em suma, novas adaptações eram necessárias ao RH para intensificar a 

estratégia para as políticas e práticas na gestão de pessoas. Buscando a 

especificidade de cada organização e sendo um elemento de diferenciação.    

Um novo papel é designado ao RH, a ênfase está voltada para competitividade, 

surgindo assim o Modelo de Gestão de Pessoas baseado em Competências.  

Neste modelo alguns temas ganham espaço tais como: estratégia competitiva, 

vantagem competitiva, reengenharia e reestruturação, competências essenciais e 

reinvenção do setor. Toda essa mudança ocorreu em 1980 em decorrência à ofensiva 

japonesa que desequilibrou grandes organizações americanas.   

A vantagem competitiva surge do valor que uma empresa consegue criar para 

seus compradores e que ultrapasse o custo de fabricação pela empresa. Nesta cadeia 

todos os setores podem contribuir. Em especial a gerência de recursos humanos que 

para Porter (1989), afeta a vantagem competitiva, chegando em algumas indústrias a 

ser a chave para esta nova tendência. Em relação à gestão de pessoas e vantagem 

competitiva, Porter descreve o problema da incapacidade de as empresas traduzirem 

suas estratégias em ações.   

Uma nova dimensão toma conta do cenário. A Gestão de Pessoas e  

Competências defendida por Prahalad e Hamel (1995), defendia que a competitividade 

está relacionada com a capacidade da empresa de reinventar seu setor, estabelecendo 
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uma nova referência para todos os que nela atuam: concorrentes, fornecedores, 

clientes e etc. Não basta passar somente por uma reengenharia e uma reestruturação, 

ela tem que possuir a capacidade de criar um novo espaço competitivo em vez de ficar 

estacionada.  

E para a empresa se inserir neste novo espaço competitivo, competências 

essenciais são necessárias. Compreendendo competências, como um conjunto de 

habilidade e tecnologias que permite a uma empresa oferecer um determinado 

benefício aos clientes (Prahalad e Hamel, 1995).  

Nesta proposta as pessoas aparecem com mais frequência, elas ocupam papel 

importante como agentes do processo de mudança estratégica, uma vez que não é o 

dinheiro o combustível da viagem para o futuro, e sim a energia emocional e intelectual 

de cada funcionário.  A principal função do modelo competitivo de gestão de pessoas 

seria mobilizar essa energia emocional, ou seja, desenvolver e estimular as 

competências humanas necessárias para que as competências organizacionais se 

viabilizem.  

Para Lawler (1995), o modelo competitivo de gestão de pessoas agregou de 

escolas anteriores, tendo o comportamento humano como base, comportamento esse, 

que deve estar alinhado às estratégias organizacionais, sujeito a um ambiente de 

transformação e mudança e possuir a capacidade de demonstrar que por meio das 

pessoas há uma maior competitividade para a empresa. Este modelo é qualificado 

como competitivo por dois motivos: primeiro porque deve ser condizente com 

ambiente de competitividade que é a marca das empresas atuais e o segundo porque 

este modelo se privilegia e se articula em torno de competências.   

Em suma, a história da administração de recursos humanos mostra que, mais 

que a adoção de políticas ou instrumentos padronizados, o que caracteriza uma nova 

fase é internalização e a operacionalização de um novo conceito. A influência de 

diferentes escolas não nos permite visualizar o resultado final desse processo de 

mudança, mas podemos observar indícios de algumas mudanças como no caso da 

palavra modelo, que busca ampliar o âmbito das ações de RH dando-lhe nova 

dimensão e abrangência.   
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Segundo Fischer (2002), o modelo pode abranger, por exemplo, os 

procedimentos que a empresa utiliza para envolver colaboradores com suas 

definições estratégicas, a maneira pela qual estimula determinado tipo de relação com 

os clientes ou a imagem que passa internamente de seus produtos, dos equipamentos 

utilizados, do desenvolvimento tecnológico e outros temas organizacionais de 

relevância. Ele defende.  

Que a expressão gestão de pessoas também não significa a simples 

tentativa de encontrar um substituto renovador da noção, já 

desgastada, pela administração de recursos humanos. Seu uso 

procura ressaltar o caráter da ação__ a gestão e seu foco de atenção: 

as pessoas. (FISCHER, 2002 pg. 32)  

A ideia de utilizar pessoas no lugar de recursos humanos é ainda mais 

inovadora. Como a administração foi desenvolvida em torno de otimização de 

recursos, utilizou também este termo para designar as pessoas, ou seja, elas foram 

transformadas em recursos para que justificasse o investimento nelas e houvesse um 

parâmetro comum de como administrá-las. Para gerir pessoas não se pode mais ter 

uma visão mecanicista e metódica, é preciso discutir e entender as diferenças entre 

as técnicas obsoletas e as modernas. Precisamos resgatar o papel do ser humano 

nas organizações, com a finalidade de torná-los competentes para atuar em suas 

atividades laborais com maior satisfação.    

 A figura 1 – Traz um resumo dos principais conceitos discutidos nesse capítulo.   
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FIGURA 1: Resumo dos principais conceitos resgaste histórico dos modelos de 
gestão de pessoas  

 

2.1.1 A dimensão do ser humano no ambiente de trabalho  

A dimensão humana na gestão contemporânea é fundamental para 

compreensão das inquietudes que ocorrem no ambiente organizacional. Quando 

falamos na dimensão humana, lembramos que a grande busca do ser humano pode 

ser a do significado. O trabalho humano tem e precisa de uma intencionalidade, de 

um significado, senão se transforma numa condenação.  

Para Lancman (2004) o trabalho, aquilo que se faz e a relação com todos os 

aspectos que o envolvem, produz a inteligência, modifica o corpo, as relações sociais 

  

Fonte: autoria própria   

T oda o rganização depende  
do capital humano para o  

seu sucesso.   

Fato esse que dar ao  
Recursos Humano s   um  
papel de dest aque , uma  

vez que as pessoas  
passaram ser o foco no  

planejamento estratégico   
nas organizações.   

A forma como a  
organização lida com o  
comportamento humano,  
define o seu modelo de  
gestão de pessoas.   Esse   
modelo   determina a  
diferenciação da empresa  
no merca d o, sua  
identidade,   e a fixação de  
sua imagem .   

  

A gestão de pessoas é  
maneira que a empresa  
organiza, gerencia e  
orienta o comportamento  
humano para o trabalho.  
Criando assim seus  
processos, princípios,  
políticas e estratégias.   

  

. O modelo de gestão de  
p essoas traz quatro  

modelos distintos ao longo  
da história: 1 -   gestão de  

pessoas como  
departamento pessoal, 2 -   

como gestão de  
comportamento, 3 -   como  
gestão estratégica e 4 -   

como vantagem  
competitiva.   
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e constitui o indivíduo psiquicamente. Nesse sentido, o trabalho é entendido como um 

continuum, que se estende para além dele e influência todas as esferas da vida 

humana.  

Como se desenvolve a relação do homem com o seu trabalho? Segundo Fleury 

e Fischer (1995) as relações de trabalho surgem das relações sociais de produção, 

constituindo de maneira singular a integração entre agentes sociais que ocupam 

posições opostas e complementares no processo produtivo: os trabalhadores e os 

empregados. Os padrões das relações de trabalho no contexto organizacional são 

definidos a partir de aspectos, macropolíticos-econômicos que são movimentos 

sociais, o governo e o mercado e, a partir de aspectos internos como a Administração 

de Recursos Humanos, ou seja, sua capacidade de ordenar, atribuir, construir 

identidade organizacional.  

 O ambiente de trabalho deve ser estimulante, descontraído e alegre, com espaço 

dedicado para as pessoas desenvolverem atividades de interesse geral.  

O novo ambiente de trabalho saudável será um ambiente de franqueza 

sem medo, caracterizado por um clima de verdade e abertura, onde os 

empregados exorcizam o medo de serem demitidos, punidos, 

intimidados pelo chefe ou considerado de pouco valor para a empresa. 

No cenário do ambiente de trabalho saudável do futuro, o amor, o 

poder e trabalho produzirão transformações profundas na qualidade 

dos serviços que os homens prestam uns aos outros, construindo, 

nesse processo, um mundo belo, saudável e justo (BRANDÃO e 

GUIMARÃES, 2001 p.11).   

 É muito imprevisível, o comportamento das pessoas nas organizações, pelo motivo 

de que surgem necessidades humanas profundamente arraigadas dos seus sistemas 

de valores, em que não existe solução perfeita para os problemas organizacionais, 

até mesmo porque a cultura influencia muito na solução de problemas. A solução seria 

a busca por conhecimento e habilidade que possibilita que os relacionamentos no 

trabalho pudessem ser mais bem avaliados.  

 No ambiente de trabalho, há atividades predeterminadas a serem executadas, bem 

como interações e sentimentos recomendados, tais como: comunicação, cooperação, 

respeito, amizade. Moscovici (1996) diz que os sentimentos indicados no decorrer das 
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relações podem ser contrários e então inevitavelmente, estes sentimentos 

influenciarão negativamente as relações.   

 Já o sentimento de simpatia resultará no aumento da cooperação, contribuindo com 

maior produtividade por parte dos colaboradores. Os sentimentos negativos de 

antipatia tenderão à diminuição das interações e levarão à menor comunicação, 

repercutindo em queda de produtividade.   

 Esta questão de sentimento X desempenho é muito relevante e influencia diretamente 

a produtividade do funcionário. Há profissionais altamente competentes tecnicamente 

que rendem muito abaixo da sua capacidade por influência do grupo e da situação de 

trabalho. Bem como há funcionários tecnicamente competentes que são responsáveis 

pela apatia, queda de produtividade e desmotivação do grupo.   

Para tentar compreender as relações das pessoas com as organizações, é de 

fundamental importância saber que somos diferentes uns dos outros, que cada 

individuo se constitui em um observador único com percepções diferentes. Os 

resultados que cada pessoa obtém dependem da sua forma de agir, que é 

determinada pelo tipo de observador que é, ou seja, as pessoas são diferentes, 

observam mundos diferentes, se comportam, reagem, atuam e escolhem de forma 

diferente. Algumas dimensões influenciam estes comportamentos tais como: cultura 

organizacional, tomada de decisão e valores, atitudes e satisfação com o trabalho.  

  

• Cultura Organizacional   

  

 Segundo Dias (2003) a cultura organizacional é um conjunto de valores, crenças e 

entendimento importantes que os integrantes de uma organização têm em comum. 

Um dos mais destacados pesquisadores desta área define cultura organizacional 

como:    

[...] um padrão de suposições básicas compartilhadas que o grupo 

aprendeu ao resolver problemas de adaptações externa e integração 

interna, que funcionaram bem o bastante para serem consideradas 

válidas e, por isso, foram ensinadas aos novos membros como o modo 
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correto de perceber, pensar e sentir em relação a estes problemas 

(EDGARD SCHEIN apud DIAS, 2003 p. 44)  

 A cultura organizacional não é influenciada somente pelas pessoas que a compõem, 

mas também pelas culturas do ambiente onde está localizadas. É importante ressaltar 

que mesmo as pessoas sendo diferentes uma das outras, carregam consigo 

características específicas das organizações a que pertencem.   

    

• Tomada de decisão  

  

 É sempre um ponto crítico a tomada de decisão nas organizações. De certa forma, 

cada empresa se constitui de uma coleção de decisões que direcionam e determinam 

o seu futuro e, em consequência, o futuro de seus funcionários. Esta decisão deve se 

converter em trabalho, caso contrário não será eficaz.   

 Considerando a decisão como um processo lógico, Luecke (2009) sugere os seguintes 

passos:  

 Estabelecer um contexto para o sucesso.  

 Contextualizar a questão adequadamente.  

 Gerar alternativas.  

 Avaliar as alternativas  

 Escolher a alternativa que parece melhor.  

  

      Vale salientar que apesar da necessidade de usar um processo lógico e claro 

na tomada de decisão, é importante que também seja usada a criatividade, ou seja, a 

habilidade de gerar ideias novas e úteis. Usando essas ideias principalmente no 

momento apropriado para solução do problema.   

    Os gestores na tomada de decisão devem levar em conta que desde a decisão 

mais simples até a mais complexas, após a sua tomada, torna-se impossível o retorno 

à situação anterior, mesmo que ilusoriamente, pois a realidade já não é mais a mesma, 

devido ter sido alterada pela escolha inicial.   

 Valores, atitudes e satisfação com o trabalho  
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 Dentro do contexto da cultura organizacional, o homem é o principal elemento, pois 

ele interage com os sub-sistemas, e está em constante busca pela satisfação com o 

trabalho. As pessoas não são uma parte separada da organização, elas constituem a 

organização em si.   

 Os funcionários estão numa busca constante pela satisfação no trabalho, mas não 

somente o homem está à frente dessa busca, as organizações também lutam 

continuamente pela sua eficácia, e devem estar conscientes de que não podem fazer 

isso de forma isolada. As empresas devem entender que os fenômenos que ocorrem 

em seu interior são reflexos do que está na mente das pessoas, e que se baseiam em 

significados compartilhados que permitem às pessoas que se comportem de maneira 

organizada.   

Esta busca pela satisfação no trabalho de ambas as partes deve desenvolver 

uma nova forma de pensar e agir que lhe permita encontrar felicidade e segurança 

mesmo que o mundo apresente mudanças constantes e permanentes.  

    

2.2  Visão do termo Qualidade de Vida  

  

 Qualidade de Vida segundo WHO (1998 e 2004), está relacionada à percepção de 

sua posição na vida, ela é subjetiva e envolve seis dimensões: física, psicológica, 

social, ambiental, espiritual e independência. Ela abrange diferente significados que 

refletem conhecimentos, experiências, e valores de indivíduos e coletividades 

(SCHMIDT, 2005). Também é considerado um termo polissêmico, com tendência a 

valorizar a apreciação pessoal que as pessoas fazem de sua vida e seu bem-estar. 

Dessa forma, é muito influenciado pela história familiar, pelas expectativas pessoais 

e também pela mídia (SAUPE, 2002).  

 As relações que envolvem o tema qualidade de vida vêm sendo alvo de preocupação 

de um movimento dentro das ciências humanas e biológicas no sentido de valorizar 

parâmetros mais amplos que o controle de sintomas, a diminuição da mortalidade ou 
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o aumento da expectativa de vida.  De acordo com a área de pesquisa o seu conceito, 

muitas vezes, é adotado como sinônimo de saúde (SCHMIDT, POWER, BULLINGER 

& NOSIKOV, 2005), felicidade e satisfação pessoal (RENWICK & BROWN, 1996), 

condições de vida (BUSS, 2000), estilo de vida (NAHAS, 2003), dentre outros; e seus 

indicadores vão desde a renda até a satisfação com determinados aspectos da vida.   

 Buscando a etimologia do termo qualidade, ele deriva de “qualis” [latim] que significa 

o modo de ser característico de alguma coisa, tanto considerado em si mesmo, como 

relacionado a outro grupo, podendo, assim, assumir tanto características positivas 

quanto negativas. Porém, quando se fala em qualidade de vida, acredita-se que, 

geralmente, refere-se a algo bom, digno e positivo (SANTIN, 2002).  

 As principais abordagens sobre qualidade de vida segundo Day e Janky (1996) são 

classificadas em quatro dimensões: econômica, psicológica, biomédica e geral ou 

holística. Destas abordagens a que tem um conceito mais abrangente é a geral ou 

holística que se baseiam na premissa segundo a qual o conceito de qualidade de vida 

é multidimensional, apresenta uma organização complexa e dinâmica dos seus 

componentes, difere de pessoa para pessoa de acordo com seu ambiente/contexto e 

mesmo entre duas pessoas inseridas em um contexto similar. Características como 

valores, inteligência, interesses são importantes de serem considerados. Além disso, 

qualidade de vida é um aspecto fundamental para se ter uma boa saúde e não o 

contrário (RENWICK & BROWN, 1996).  

Minayo, Hartz e Buss (2000) abordam qualidade de vida como uma 

representação social criada a partir de parâmetros subjetivos (bem-estar, felicidade, 

amor, prazer, realização pessoal) e também objetivos, cujas referencias são a 

satisfação das necessidades básicas e das necessidades criadas pelo grau de 

desenvolvimento econômico e social de determinada sociedade.  

Renwick & Brown (1996) definem qualidade de vida conforme o modelo ilustrado 
na FIGURA 2:  

  

  

FIGURA 2: Definição de Qualidade de Vida conforme Renwick & Brown (1996)  
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Componentes da Qualidade de Vida  

  

  

PERTENCER  

  

TORNAR-SE  

  

  

Fonte: adaptado de RENWICK e BROWN (1996).   

  

Quanto aos componentes da Qualidade de Vida o “ser” é entendido como o que 

o ser humano é, resultado de sua nutrição, aptidão física, habilidades individuais, 

inteligência, valores, experiências de vida, etc. Quanto ao “pertencer” trata-se das 

ligações que a pessoa tem em seu meio, casa, trabalho, comunidade, possibilidade 

de escolha pessoal de privacidade, assim como da participação de grupos, inclusão 

em programas recreativos, serviços sociais, etc. O “tornar-se” remete à prática de 

atividades como trabalho voluntário, programas educacionais, participação em 

  

  

  

  

  

Oportunidades e obstáculos   

Por escolhas   Ao acaso   

Con texto   Pessoa   

SER   
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atividades relaxantes, oportunidade de desenvolvimento das habilidades em estudos 

formais e não formais, dentre outros. Esses componentes apresentam uma 

organização dinâmica entre si, consideram tanto a pessoa, como o ambiente, assim 

como as oportunidades e os obstáculos.   

Mesmo existindo inúmeras definições, não existe uma definição de qualidade 

de vida que seja universalmente aceita. Não possuindo uma visão reducionista que 

inclui apenas fatores relacionados à saúde, como bem-estar físico, funcional, 

emocional e mental, mas também outros elementos importantes da vida das pessoas 

como trabalho, família, amigos, e outras circunstâncias do cotidiano, sempre 

atentando que a percepção pessoal de quem pretende se investigar é primordial (GILL 

& FEISNTEIN, 1994).  

O desenvolvimento de uma classificação ou taxonomia de qualidade de vida é 

útil, não somente para demonstrar a falta de consensos, mas, também, para organizar 

definições existentes identificando e ordenando elementos comuns e fatores de 

destaque que influenciam estas definições. De acordo com Farquahar (1995), na 

literatura especializada destacam-se quatro tipos de classificações (veja o quadro 1).  

Quadro 1 - Taxonomia das Definições de Qualidade de Vida  
Taxonomia  Características e implicações das definições  

I- Definição global  Primeiras definições que aparecem na literatura. 

Predominam até meados da década de 80. Muito 

gerais, não abordam possíveis dimensões do 

construto. Não há operacionalização do conceito. 

Tendem a centrar-se apenas em avaliação de 

satisfação/insatisfação com a vida  

II- Definição com base  Definições baseadas em componentes surgem 

nos anos em componentes 80. Inicia-se o 

fracionamento do conceito global em vários 

componentes ou dimensões. Iniciam-se a 

priorização de estudos empíricos e a 

operacionalização do conceito.  
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III- Definição focalizada    Definições valorizam componentes específicos, 

em geral voltados para habilidades funcionais ou 

de saúde. Aparecem em trabalhos que usam a 

expressão qualidade de vida relacionada à saúde. 

Ênfase em aspectos empíricos e operacionais.  

Desenvolvem-se os instrumentos diversos de 

avaliação da qualidade de vida para pessoas 

acometidas por diferentes agravos.  

   

IV- Definição combinada    Definições incorporam aspectos dos Tipos II e III,  

favorecem aspectos do conceito em termos 

globais e abrangem diversas dimensões que 

compõem o construto. Ênfase em aspectos 

empíricos e operacionais. Desenvolvem-se 

instrumentos de avaliação global e fatorial.  

  

Fonte: Farquahar (1995)  

  

Para Tani (2002) o termo Qualidade de Vida,   

Vem sendo uma ideia largamente difundida na sociedade correndose 

o risco de haver uma banalização do assunto pelo seu uso ambíguo, 

indiscriminado ou oportunista como acontece, por exemplo, com 

muitos políticos. De um lado se tem a exploração oportunista de um 

conceito, o que resulta na sua depreciação e, de outro, o 

reconhecimento de que esse conceito exprime uma meta nobre a ser 

perseguido, o que resulta na preservação de seu significado e valor.               

(TANI, 2002, p. 103).  

  

  Por falta de um conceitual claro do tema muitos instrumentos são utilizados para 

avaliação da qualidade de vida. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma 

das formas mais tradicionais de se avaliar qualidade de vida em grandes populações. 

Segundo Minayo, Harts e Buss (2000) tem por objetivo ser um indicador sintético de 

qualidade de vida e está alicerçado na noção de capacidades, ou seja, numa leitura 

ampliada do conceito de desenvolvimento humano no qual, por exemplo, saúde e 

educação são dimensões importantes para a expansão das capacidades dos 

indivíduos.  
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 Estes instrumentos para avaliação da qualidade de vida variam de acordo com a 

abordagem e objetivos do estudo. Instrumentos específicos como o Medical 

Outcomes Study Questionaire 36-Item Short Form Health Survey (SF-36) para 

avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde e do WHOQOL para avaliação da 

qualidade de vida geral são tentativas de padronização das medidas permitindo 

comparação entre estudos e culturas.  

    

2.3 Um resgate da história da Qualidade de Vida no Trabalho  

  

No pós-guerra a QVT teve sua origem em decorrência à implantação do Plano 

Marshall para reconstrução da Europa. A partir desse evento algumas mudanças 

começam ocorrer na camada trabalhista. Em 1960 aspectos da reação individual do 

trabalhador ás experiências de trabalho. Já na década de 1970 caracterizou-se pela 

melhoria das condições e ambientes de trabalho, com foco em uma maior satisfação 

por parte dos trabalhadores e o aumento da produtividade. Na década de 1980, 

tornou-se um conceito globalizante, na busca de enfrentar questões ligadas à 

qualidade total e mais uma vez à produtividade.   

A Organização Mundial do Trabalho fomentou em 1976 o desenvolvimento do 

Programa Internacional para Melhoramento das Condições e dos Ambientes de 

Trabalho (PIACT). Na década de 1980 consolidou-se uma tendência que baseava a 

QVT na maior participação do trabalhador na empresa, na perspectiva de tornar o 

trabalho mais humanizado.  

Dentro da percepção de Limongi (2001) a história da QVT teve o seguinte 

percurso: Nos anos 70 e 80 houve uma demanda para a construção do conceito de 

saúde, onde se defendia que saúde não é apenas a ausência de doença, mas um 

completo bem-estar físico, mental e social. A base desse conceito, advindo da 

psicologia social, entendia-se que a pessoa não adoece simplesmente do nada, mas 
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adoece para alguém, com alguém, em determinada situação. Então os fatores 

psicossociais são a marca do que vemos nos anos 70 e 80.   

 Na sequência os anos 90 são marcados pela globalização e os Programas de 

Gestão de Qualidade e Excelência. Essas ferramentas utilizadas como diferencial 

competitivo começa a propor que para se obter qualidade dos produtos e serviços é 

preciso cuidar da qualidade de vida das pessoas. Então começa a tratar as questões 

comportamentais e motivacionais como parte do sistema de gestão.   

 Merino (apud OLIVEIRA, 2006) demonstra a evolução do termo Qualidade de Vida no 

Trabalho, apresentada a seguir.   

Quadro 2 - Evolução do termo qualidade de vida no trabalho  

1930  ESCOLA DAS RELAÇÕES HUMANA  Aspectos psicossociais e 

motivacionais, na busca do maior 

bem-estar e adaptação da tarefa.  

  ESCOLA COMPORTAMENTAL  Herzberg- desta-se como pioneira 

da QVT, ao propor a teoria dos 

fatores higiênicos e 

motivacionais e a abordagem do 

enriquecimento da tarefa.   

1050  ORIGEM DA QVT (LITERATURA)  Eric Trist- junto com o surgimento da 

abordagem sócio-técnica  

(Tavistock Institute- Londres)  

1960  PREOCUPAÇÃO COM OS TRABALHADORES  

(DÉCADA)  

Ciências sociais, líderes sindicais- 

organizar o trabalho com a 

finalidade de minimizar os efeitos 

negativos na saúde e bem-estar 

geral dos trabalhadores.  

1970  A QVT SE TORNA PÚBLICA (INICIO)  A  QVT  foi  introduzida  

publicamente  

1974  QVT- PERDE TERRENO  Crise energética + alta inflação- 

funcionários num segundo plano  
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1979  RESSURGIMENTO DA QVT  Foi constatada uma diminuição do 

compromisso dos empregados 

com seus trabalhos – novos estilos 

gerenciais (japoneses)  

1980  PARTICIPAÇÃO (DÉCADA)  Maior participação dos trabalhadores 

nas decisões da  

  

organizações-  busca de soluções 

participativas  

1990  SAÚDE NA ORGANIZÃO (DÉCADA)  Resgatando os valores ambientais 

e humanísticos negligenciados em 

favor do avanço tecnológico – 

tentativas de definir a QVT não são 

mais como modismo e sim como um 

processo necessário e 

conceitualmente considerado pelos 

gerentes e trabalhadores das 

organizações.  

1993  ESTÁGIOS DO DESENVOLVIMENTO: CORRÊA  

(BRASIL)  

Condições  de  subsistência  

(salário, segurança, prevenção de 

acidentes, aposentadoria, etc) – 

Século XIX. Incentivos salariais + 

participação nos lucros + eficácia 

administrativa.  

Reconhecimento social, liderança, 

democracia, treinamento, 

participação e moral de grupo (a 

parti da Escola das Relações  

Humanas,  1930).  

Autodesenvolvimento, 

criatividade, flexibilidade do 

horário de trabalho, pequenos 

grupos de meio ambiente (Teorias 

comportamentais e movimento de  

QVT- 1960)  
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Hoje  DIFUNDIDA  Visando atender as necessidades 

psicossociais dos trabalhadores, 

de forma de elevar seus níveis de 

satisfação o trabalho.  

  

Fonte- Adaptado de Merino (2000, p. 17-18)  

 Uma análise do quadro acima, é perceptível que a trajetória evolutiva da Qualidade 

de Vida no trabalho procura atender as necessidades do trabalhador quanto a 

melhoria das condições de trabalho. A Qualidade de Vida “é uma tentativa séria de 

humanizar, com intuito de tornar as empresas mais produtivas, eficazes e eficientes” 

(MERINO, 2004, p. 17-18).  

    

2.3.1 Conceito de Qualidade de Vida no Trabalho  

  

 O foco central das pesquisas na área de Qualidade de Vida no Trabalho advém da 

importância que o trabalho desempenha na vida das pessoas e do impacto que ele 

pode provocar, podendo levar a satisfação ou frustração. A insatisfação e a 

desmotivação no trabalho são penosas tanto para empresa quanto para o trabalhador.   

Segundo LIMONGI (2009) uma das principais colaboradoras da literatura no que 

se refere à Qualidade Vida no Trabalho, traz a seguinte definição para o termo.  

Como um conjunto das ações de uma empresa que envolve a 

implantação de melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e 

estruturais no ambiente de trabalho. Portanto, o foco proposto é 

qualidade de vida no trabalho como ferramenta gerencial construída 

na cultura organizacional. (LIMONGI, 2009 p. 43).  

 Dejours é considerado o responsável pela evolução da psicopatologia do trabalho. 

Como cientista francês trouxe uma contribuição metodológica voltada para a criação 

do espaço coletivo, conscientização e participação nas decisões da empresa sobre 

condições ergonômicas e de gestão mais participativa.  

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Psicopatologia_do_trabalho&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Psicopatologia_do_trabalho&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Psicopatologia_do_trabalho&action=edit&redlink=1
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 Ao menos um terço do nosso dia transcorre dentro de uma organização. Isso revela 

o quanto o trabalho é importante para o homem, a sua profissão faz parte de um sonho 

criado durante sua existência. Nessa perspectiva, Búrigo (1997) acredita que a 

satisfação no trabalho não pode estar isolada da vida pessoal.  Krahl (apud SILVEIRA, 

2003) destaca que pensar em qualidade de vida no trabalho é pensar, antes de tudo, 

no homem em sua multidimensionalidade, em seus desejos, sonhos, paixões, vida e 

trabalho. É entendê-lo na perspectiva de sujeito-trabalhador, com a superação da 

dicotomia entre vida pessoal e profissional.  

 Dentro desta linha, para se obter satisfação no trabalho, faz-se necessário uma ação 

conjunta das organizações, trabalhadores e sociedade. É necessário que haja 

compromisso por parte desta tríade, em promover a qualidade de vida no trabalho e 

fora dele.   

 Para tanto, a qualidade de vida das pessoas está ligada com a percepção do bem-

estar referentes às necessidade individuais, ao ambiente sócio-econômico e à 

expectativa de vida dos indivíduos. Já a Qualidade de Vida no Trabalho, refere-se ao 

bem-estar das pessoas desenvolvendo suas atividades no ambiente de trabalho.  

 Viera e Hanashino (1990) ressaltam que para esse bem-estar se concretizar é 

necessário que existam melhoras nas condições de trabalho. Entretanto, para Oliveira 

e Limongi-França (1996), a Qualidade de Vida no Trabalho não pode ser confundida 

com essas melhorias organizacionais. O que está em jogo é algo mais amplo que vai 

deste projeto de trabalho e sua organização a decisões estratégicas da empresa e as 

políticas internas relativas ao pessoal.   

 Observa-se atualmente, que a abordagem organizacional se preocupa em estudar as 

questões relativas à Qualidade de Vida no Trabalho de forma mais abrangente, porém, 

ainda são poucos os modelos que tratam do assunto de forma mais sistêmica.   

 Para o entendimento e definição da Qualidade de Vida no Trabalho, precisamos levar 

em conta as implicações éticas, políticas e as expectativas pessoais, definição essa 

que caminha para discussão das condições de vida e bem estar do indivíduo, grupo, 

comunidade e o meio que vivem. Fernandes (1996) entende que a Qualidade de Vida 
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no Trabalho pode ser um instrumento utilizado para que as empresas possam renovar 

sua maneira de organização no trabalho. Fazendo isso, conseguirão aumentar em 

conjunto o nível de satisfação pessoal, a produtividade empresarial, em consequência 

da maior participação dos empregados nos processos inerentes ao seu trabalho.  

 O termo Qualidade de Vida no Trabalho vem recebendo diferentes conotações. Uma 

das mais objetivas é a de Rodrigues (1994), que é facilitar e satisfazer as 

necessidades dos trabalhadores no desenvolvimento de suas atividades profissionais. 

Diferentes definições são apresentadas no Quadro 3.   

  

Quadro 3- A evolução do conceito de Qualidade de Vida no Trabalho.  

GUEST (1979)  “[...] um processo pelo qual uma organização tenta revelar o 

potencial criativo do seu pessoal, envolvendo-os em decisões que 

afetam suas vidas no trabalho. Uma característica marcante do 

processo é que seus objetivos não são simplesmente intrínsecos no 

que diz respeito ao que o trabalhador vê como fins de autorealização 

e autoengradecimento.”  

DAVIS (1981)  “Condições favoráveis ou desfavoráveis de um ambiente de trabalho 

para os empregados.”  

FERNANDES  e  
BECKER (1988)  

“Para reagrupar todas as experiências da humanização do trabalho 

e que orientam em função do que se tem convencionado denominar 

democracia industrial.”  

FERNANDES (1989)  “Relaciona os fatores motivacionais ligados ao desempenho (Maslow 

e Herzberg) – existe qualidade de vida no trabalho quando os 

indivíduos podem satisfazer suas necessidades pessoais 

importantes, através da organização em que atuam.”  

VIEIRA e HANASHINO 

(1990) (Conceito amplo 

e contingencial)  

“[...] a melhoria das condições de trabalho – com extensão a todas 
as funções de qualquer natureza a nível hierárquico, nas variáveis 
comportamentais, ambientais e organizacionais que venham, 
juntamente com a políticas de Recursos Humanos condizentes, 
humanizar o emprego, de forma a obter-se um resultado satisfatório, 
tanto para os empregados como para a organização.  
Isto significa atenuar o conflito existente entre o capital e o trabalho  
[...]  

VIERA (1996)  “Um conjunto de fatores (ou indicadores) que, se fazendo presente 

nas organizações, proporcionam aos trabalhadores bem estar físico, 

mental, econômico e social, permitindo que cada indivíduo resgate 

sua condição de cidadão.”  

LIMONGI-FRANÇA  
(2003)  

“Um conjunto de ações de uma empresa que envolve diagnóstico e 

implantação de melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e 

estruturais dentro e fora do ambiente de trabalho, visando propiciar 

condições plenas de desenvolvimento humano para durante a 

realização do trabalho.”  
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Fonte- Adaptada de (Merino, 2000 apud OLIVEIRA, 2006)  

  

Muitos autores criticam a falta de definição clara do conceito de qualidade de 

vida no trabalho (Limongi-França, 2009; Ferreira, Alves e Tostes, 2009), de tal modo 

que não se identifica nem entre os teóricos da área um consenso sobre o que é QVT.   

 Sant’Anna, Kiliminik e Moraes (2011) publicaram um livro formado de estudos 

brasileiros sobre QVT e escreveram uma introdução na qual entendem que:   

A qualidade de vida tem sido definida de diferentes formas por 

diferentes autores. No entanto, praticamente todas as definições 

guardam entre si, como ponto comum, o entendimento da QVT como 

um movimento de reação ao rigor dos métodos tayloristas e, 

consequentemente, como um instrumento que tem por objetivo 

propiciar uma maior humanização do trabalho, o aumento do bem-

estar dos trabalhadores e uma maior participação destes nas decisões 

e problemas do trabalho. (SANT’ANNA, KILIMINIK e MORAES, 2011, 

introdução)  

Segundo Sirgy e colaboradores (2001) dentro da visão humanista e a satisfação 

com o trabalho e identifica como antecedentes da qualidade de vida a satisfação de 

necessidades. Uma vez atendida, ela se encontra associada a outras variáveis 

consequentes. Entre essas variáveis encontram-se o comprometimento 

organizacional, satisfação com o trabalho, satisfação em outros domínios da vida 

(família, lazer, saúde, educação, amizade, cultura, status social, etc.). O último estágio 

do modelo desse autor é o que relaciona a satisfação com o trabalho e com os outros 

domínios da vida com um indicador denominado satisfação da vida. (Sirgy et al., 2001, 

p. 242).  

 Além da visão humanista da qualidade de vida, outra visão bem difundida no meio é 

a do bem estar do empregado. Bem-estar (wellness) é igualmente um conceito amplo, 

que vem ao encontro da mudança de ênfase na definição de saúde da Organização 

Mundial da Saúde – OMS, quando abandonou a visão de saúde como inexistência de 

doença, para uma visão afirmativa que envolve não apenas o indivíduo biológico, mas 

também as dimensões psicológica, social e, mais recentemente, espiritual (Fleck, 

2000). Por bem-estar, entende-se “um estado de equilíbrio e conforto – no corpo e na 
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mente – caracterizado por autoestima, equilíbrio psicológico, autocontrole e controle 

de eventos, sociabilidade e alegria” (Morin & Gagné, s.n, p. 9).   

Ainda existe confusão no meio das organizações entre qualidade de vida no 

trabalho e qualidade de vida, e no meio acadêmico entre os conceitos de qualidade 

de vida no trabalho e qualidade total.  Há muita pesquisa construída sobre indicadores 

subjetivos (pesquisas de opinião), mas sem estudos de validação.  

(SAMPAIO, 2012).  

Concluímos esta primeira reflexão sobre a evolução e o conceito de Qualidade 

de Vida no Trabalho com a definição que Walton (1973), Qualidade de  

Vida no Trabalho refere-se a “valores ambientais e humanos, negligenciados pelas 

sociedades industriais em favor do avanço tecnológico, da produtividade e do 

crescimento econômico”.   

  

2.4 Saúde e Segurança no trabalho – uma visão sistêmica da realidade  

  

Diferentes definições de saúde e doença têm sido utilizadas ao longo do tempo 

e essas diferentes concepções estão atreladas à forma como o homem, no decorrer 

de sua existência foi se apropriando da natureza para transformá-la, buscando o 

atendimento de suas necessidades. Nessa perspectiva, a prática profissional cotidiana 

de assistência junto aos indivíduos e grupos sociais é orientada pela visão que se tem 

de saúde, doença, vida e trabalho.  

O conceito de saúde, segundo o médico e professor Moacir Scliar, reflete a 

conjuntura social, econômica, política e cultural. Ou seja,   

Saúde não representa a mesma coisa para todas as pessoas. 

Dependerá da época, do lugar, da classe social. Dependerá de valores 

individuais, dependerá de concepções científicas, religiosas, 

filosóficas Também vale para as doenças, pois o que é considerado 

doença varia muito, não é apenas ausência de saúde. (SCLIAR, 2007 

p. 39).  
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A saúde passou, então, ser mais um valor da comunidade que do indivíduo. É 

um direito fundamental da pessoa humana, que deve ser assegurado sem distinção 

de raça, de religião, ideologia política ou condição socioeconômica (Gouveia, 1960). 

A saúde não é um bem individual, uma vez que nenhum indivíduo sentirá esse bem 

quando, em seu derredor, sofrem muitos e a comunidade reflita, em seu 

funcionamento, o sofrimento de muitos. A saúde é, portanto, um valor coletivo, um 

bem de todos, devendo cada um gozá-la individualmente, sem prejuízo de outrem e, 

solidariamente com todos.   

Outra corrente evoluiu no sentido de conceituar a saúde como sendo a ausência 

de doenças. Hoje a Organização Mundial de Saúde (OMS) conceitua “Saúde é o 

estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de 

doença”. A origem de tal corrente encontra-se nos trabalhos do filósofo francês 

Descartes, do início do século XVII que, segundo a professora Dallari, que, ao 

comparar o corpo humano tal qual uma máquina, acreditou poder descobrir a "causa 

da conservação da saúde". Com efeito, o século XIX ressaltou o estilo mecanicista da 

doença. Sob a dominação da máquina, Pasteur e Koch (apud Dallari, 1988) definem 

“doença” como sendo o “defeito na linha de montagem humana”.  

Ainda segundo Engels (apud Dallari, 1988) filósofo alemão do século XIX, 

pensando as condições de vida de trabalhadores na Inglaterra, nos limiares da 

Revolução Industrial, concluiu que a cidade, o tipo de vida de seus habitantes e seus 

ambientes de trabalho são responsáveis pelo estado de saúde das populações.   

  Como vimos, pelo exposto acima o ambiente trabalho interfere diretamente na 

saúde do trabalhador. Mas o que vem a ser saúde do trabalhador?  

Em síntese, por Saúde do Trabalhador compreende-se um corpo de 

práticas teóricas interdisciplinares – técnicas, sociais, humanas – e 

interinstitucionais, desenvolvidas por diversos atores situados em 

lugares sociais distintos e informados por uma perspectiva comum. 

Essa perspectiva é resultante de todo um patrimônio acumulado no 

âmbito da Saúde Coletiva, com raízes no movimento da Medicina 

Social latino-americana e influenciado significativamente pela 

experiência italiana. O avanço científico da Medicina Preventiva, da 

Medicina Social e da Saúde Pública, durante os anos 60 e o início da 

década de 70, ao suscitar o questionamento das abordagens 
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funcionalistas, ampliou o quadro interpretativo do processo saúde- 

doença, inclusive em sua articulação com o trabalho. Reformula-se o 

entendimento “das relações entre o social e as manifestações 

patológicas,a categoria trabalho aparecendo como momento de 

condensação, em nível conceitual e histórico, dos espaços individual 

(corporal) e social” (DONNANGELO, 1983 p. 32).  

   

Dessa forma, um dos temas mais desafiadores para as organizações, na área 

de gestão de pessoas são as questões relacionadas à melhoria das condições de vida 

e saúde no trabalho do ser humano. Para Limongi (2003) a competência em qualidade 

de vida no trabalho está associada às questões de saúde, lazer e nutrição.   

 Ao falar sobre saúde, Marziele (1995) denuncia que as atuais relações de trabalho 

(jornadas extensas, gestos repetitivos e intensos, competitividade e monotonia), o 

crescimento desordenado das cidades e da degradação do ambiente como fatores 

que reduzem drasticamente o nível de qualidade de vida (apud SILVEIRA, 2003).  

 A não realização, pessoal/profissional, as condições inadequadas no ambiente de 

laboral e a vida pessoal podem aumentar os riscos de doenças ocupacionais. Para 

que não haja prejuízo à saúde o ser humano não pode ser colocado no mesmo 

patamar que as máquinas para a execução do trabalho. Porém, as relações de 

estresse são naturais e até necessárias para a vida, no entanto, sob algumas 

circunstâncias elas podem se tornar prejudiciais ao bom funcionamento do organismo 

do indivíduo como um todo.  

 Ainda nesta mesma linha (Cortez, 1991 apud Silveira, 2003) relata que quando as 

expectativas entre o individuo e a organização não estão em sintonia surgem sintomas 

dos dois lados, como problemas de desempenho, perda de bons profissionais, faltas 

sem motivo aparente, e queixas de problemas de saúde. É a saúde pessoal e da 

empresa que fica comprometida quando o contrato psicológico não está em sintonia 

e, esta, é almejada constantemente nas relações de trabalho, não sendo muito 

simples de ser obtida e mantida, mas é indispensável buscá-la.  
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 Ampliando a visão Limongi (2003), os problemas de saúde relacionados às 

organizações, na maioria, adquiridos por meio de condições estressantes levam a 

doenças, prejuízos, incapacidade e falta de competitividade. O trabalho tem sido 

considerado um dos principais geradores das doenças psicossomáticas, dentre elas, 

o stress: estado de tensão do organismo sob situação de pressão imediata ou situação 

vivida, que gera diversos estados de ansiedade. Fazendo uma revisão mais 

detalhada, Rodrigues (1992) descreve sobre os aspectos psicossociais do stress, o 

que leva a concluir que não há Qualidade de Vida no Trabalho, se as condições em 

que se trabalha não permitem o gerenciamento do stress. Tensões nocivas 

certamente gerarão distúrbios nos trabalhadores.   

A preocupação e interesse pelo estudo do estresse no trabalho tem sido 

crescente na literatura científica, particularmente nos últimos anos. Uma razão para o 

aumento de pesquisas sobre esse tema está nas repercussões das condições e da 

organização do trabalho na saúde e no bem-estar dos empregados e, em 

consequência, no funcionamento e na efetividade das organizações. Na economia, o 

impacto negativo dessa variável tem sido estimado com base na suposição e nos 

achados de que trabalhadores estressados diminuem seu desempenho e aumentam 

os custos das organizações com problemas de saúde, com o aumento do 

absenteísmo, da rotatividade e do número de acidentes no local de trabalho.   

Em um mercado tão competitivo a busca frenética por um lugar e uma posição 

melhor no mercado, existe um descompasso entre a evolução dos modelos de gestão 

e as políticas de gestão em saúde e segurança. Pesquisadores escandinavos (Doef & 

Maes, 1999) apresentam resultados de estudos sobre os impactos das novas 

tecnologias informacionais na saúde física e mental, indicando consequências como 

problemas musculoesqueléticos e visuais e doenças cardiovasculares e mentais 

relacionados ao trabalho. Os estudos sugerem que tanto fatores físicos quanto 

psicossociais devem respeitar as necessidades e as demandas física e mental do 

trabalhador.  

Organizações que possuem inovação estão fazendo uso de novos modelos de 

gestão, além de incorporarem características da tecnologia informacional por 
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alterarem as formas de controle do trabalho mediante maior espaço de participação 

dos trabalhadores na formulação das estratégias gerais das empresas, ampliam a co-

responsabilidade com os resultados. Esses trabalhadores, que, geralmente, ficam em 

ambientes mais limpos, com eliminação das cargas de trabalho físicas e mecânicas, 

entre outras, e que, portanto, teoricamente teriam a possibilidade de gozar de melhor 

saúde, estão expostos a novas cargas de trabalho, tanto no aspecto cognitivo como 

no psicoemocional.  

As estimativas da Organização Mundial da Saúde – OMS – ressaltam que os 

transtornos mentais menores acometem aproximadamente 30% dos trabalhadores 

ocupados, e os transtornos mentais graves, entre 5 e 10%. No Brasil, dados do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – referentes à concessão de benefícios 

previdenciários de auxílio-doença, por incapacidade para o trabalho superiores a 15 

dias e de aposentadoria por invalidez ou incapacidade definitiva para o trabalho, 

demonstram que os transtornos mentais ocupam o terceiro lugar entre as causas 

dessas ocorrências (BRASIL, 2002).  

 Com base em dados como esses, o Ministério da Saúde (Brasil, 2002) sugeriu 

atenção para as condições de insegurança no emprego, subemprego e segmentação 

crescente do mercado de trabalho, pois entende que o surgimento de novas formas 

de adoecimento mal caracterizadas como o estresse, a fadiga física e mental e outras 

manifestações de sofrimento relacionadas ao trabalho tem forte relação com os 

processos internos de reestruturação da produção, com o enxugamento de quadro de 

funcionários e com a incorporação tecnológica.   

Para melhor entender esse fenômeno, o Ministério da Saúde tem incentivado a 

realização de pesquisas para que propostas coerentes e efetivas de intervenção 

possam ser traçadas. É interessante salientar que o estudo do estresse tem sido 

dominado pela perspectiva clínica, como um fenômeno psicofisiológico decorrente da 

percepção individual de desajustes entre as demandas do ambiente e a capacidade 

de respostas do indivíduo.   

Nessa perspectiva, o estresse tem consequências fisiológicas, psicológicas e 

comportamentais que são mediadas pela percepção, com foco na susceptibilidade do 
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indivíduo, cujas intervenções são dirigidas para o desenvolvimento de estratégias 

individuais de enfrentamento. Por outro lado, estudos sobre a saúde do trabalhador 

enfatizam a prevenção primária no local de trabalho por meio de identificação e de 

modificação de condições laborais que possam constituir perigo para a saúde. De 

acordo com essa visão, a chave da questão do estresse no trabalho é reconhecer a 

dinâmica da sua etiologia (Kalimo, 1988; National Institute for Occupational and Health 

[NIOSH], 2004).  

Portanto, essas alterações geraram grandes impactos inter-relacionados sobre 

a vida das pessoas, das organizações e da sociedade, impondo a necessidade de se 

refletir sobre suas influências nas organizações e na sociedade: fazendo com que o 

trabalhador, o consumidor e o cidadão ampliem sua conscientização a respeito do 

estresse e da importância crescente da qualidade de vida no trabalho (LIMONGI-

FRANÇA, 2003).  

Novas atitudes de vida no trabalho são como uma nova forma de ser. Entre 

vários tipos de movimentos sociais, apresentam o atendimento holístico à saúde. As 

características deste atendimento holístico são: a auto-responsabilidade pelo 

bemestar físico, a prática de medicina preventiva, a doença como oportunidade para 

melhorias e uma definição aberta de saúde, ser saudável e estar robusto, pleno de um 

senso energizado de bem-estar, tranquilo e vigoroso. Implica estar integrado consigo 

mesmo, em paz com a próprio natureza, com os outros e com todo ambiente.  

Dessa forma, pode-se dizer que ao se analisar as condições de trabalho como 

fonte de impacto à saúde, hoje se reconhece que uma mudança de postura diante dos 

episódios diários no ambiente laboral ou família, torna-se vital para autopreservação 

da vida em cada indivíduo. Na relação entre trabalho e a saúde do profissional, pode-

se verificar que o trabalho nem sempre aparece como fonte de doença ou de 

infelicidade, muitas vezes é operador de saúde e do prazer – nunca se é neutro em 

relação à saúde. O trabalho tem um papel fundamental na vida de todo ser humano, 

permitindo a construção da identidade e de sua integração na vida em sociedade, 

caracterizando-se por ser a atividade profissional que tem como agente e sujeito de 

sua ação o homem (LUNARDI FILHO, 1998). 
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2.4.1 Segurança do trabalho  

    

A portaria n. 1.823 de Agosto de 2012 no Art. 1º institui a Política Nacional de 

Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. No Art. 2º. A Política Nacional de Saúde do 

Trabalhador e da Trabalhadora tem como finalidade definir os princípios, as diretrizes 

e as estratégias a serem observados pelas três esferas de gestão do Sistema Único 

de Saúde (SUS), para o desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, 

com ênfase na vigilância, visando a promoção e a proteção da saúde dos 

trabalhadores e a redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de 

desenvolvimento e dos processos produtivos.  

A saúde dos trabalhadores é uma conquista dos trabalhadores brasileiros, 

institucionalizada na Constituição Federal de 1988 como parte do direito universal à 

saúde e competência do Sistema Único de Saúde – SUS. A temática requer uma 

contínua e abrangente discussão e um debate propositivo entre os setores do governo 

e as instâncias dos segmentos sociais envolvidos  

A saúde do trabalhador, assegurada pela Constituição Federal de 1988, requer 

constante discussão e debate propositivo entre setores de governo e instâncias de 

diálogo e controle social dos envolvidos.  O acúmulo histórico que tem como marco o 

final dos anos 1970, traduzido em ações de defesa do trabalho digno e saudável, da 

participação dos trabalhadores nas decisões quanto à organização e gestão dos 

processos produtivos e na busca da garantia da atenção integral à saúde para todos.   

No cenário das mudanças políticas e sociais ocorridas nas décadas de 1980 e 

1990 e no contexto da reforma sanitária, o mundo do trabalho e da atenção à saúde 

dos trabalhadores passaram por significativas reformulações. Entre essas, destacase 

a superação do paradigma da medicina do trabalho e a definição da área da saúde do 

trabalhador no campo da abrangência da saúde pública. Até então, a saúde no Brasil 

ou era um benefício previdenciário restrito aos contribuintes ou um bem de serviço 

pago na forma de assistência médica, ou ainda uma ação de misericórdia oferecida 

aos que não tinham acesso à previdência, nem recursos para pagar a assistência 

privada, prestada por hospitais filantrópicos, a exemplo das santas casas. Precedendo 
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a Constituição Federal de 1988, ações de estruturação da área da saúde do 

trabalhador no âmbito da rede pública vinham se sucedendo em todo o País. Lacaz 

(2005) destaca os Programas de Saúde do Trabalhador – PSTs que datam de 1984, 

ocorrendo inicialmente em São Paulo e posteriormente em outros estados como Rio 

de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia. Tais iniciativas vão repercutir 

na 8ª Conferência Nacional de Saúde – CNS, que aconteceu em março de 1986, à 

qual se seguiu a 1ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, em dezembro 

daquele mesmo ano.  

O texto da Constituição Federal, em seu artigo 198, afirma que “[…] as ações e 

serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único […]”; e, em seu artigo 200, define que “[…] ao Sistema Único de Saúde 

compete […] executar as ações de saúde do trabalhador […] e contribuir na proteção 

do meio ambiente, nele incluído o do trabalho”. Assim, a configuração da saúde do 

trabalhador se dá diretamente no âmbito do direito à saúde e como competência do 

SUS. A Portaria Interministerial no 1º, de 20 de abril de 1993, institucionalizou a 

criação de um Grupo Executivo Interministerial – Geisat, constituído pelos 

representantes dos ministérios da Saúde, da Previdência Social e do Trabalho e 

Emprego. Este grupo se fundamentou na premissa de que a abrangência do seu 

campo de ação, a saúde do trabalhador, exige abordagem intrassetorial, 

multiprofissional, interdisciplinar, envolvendo todos os níveis de atenção e esferas de 

gestão do SUS, e intersetorial, com a atuação de diferentes ministérios e setores do 

governo e participação ativa do trabalhador.  

A discussão da intersetorialidade foi retomada com a criação do Grupo de 

Trabalho Interministerial, por meio da Portaria no 153, de fevereiro de 2004. Tal grupo 

teve como uma de suas atribuições a elaboração da proposta da Política Nacional de 

Saúde e Segurança do Trabalhador – PNSST, colocada em consulta pública entre 5 

de maio e 30 de novembro de 2005. A PNSST definiu diretrizes, responsabilidades 

institucionais, mecanismos de funcionamento, gestão, acompanhamento e controle 

social; propôs interfaces com a política econômica e com outros ministérios como o 

da Indústria e Comércio, Agricultura, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, 

Justiça, entre outros. Como diretrizes, propôs: ampliação das ações de saúde e 
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segurança do trabalhador, visando à inclusão de todos os trabalhadores brasileiros no 

sistema de promoção e proteção da saúde; harmonização das normas e articulação 

das ações de promoção, proteção e reparação da saúde do trabalhador; precedência 

das ações de prevenção sobre as de reparação; estruturação da rede integrada de 

informações em saúde do trabalhador; reestruturação da formação em saúde do 

trabalhador e em segurança no trabalho e incentivo à capacitação e à educação 

continuada dos trabalhadores responsáveis pela operacionalização da PNSST; e 

promoção de uma agenda integrada de estudos e pesquisas em segurança e saúde 

do trabalhador.  

A 3º Conferência em Saúde do Trabalhador teve como tema “Trabalhar, sim ! 

Adoecer, não!”. Na 4º, realizada em Setembro 2014, propôs como tema “Saúde do  

Trabalhador e da Trabalhadora, Direito de Todos e Todas e Dever do Estado.” Porém 

ao longo dos anos não vimos tantos progressos. As péssimas condições de trabalho 

têm sido denunciadas por cientistas sociais, filósofos, médicos e psicólogos. Morgan 

(1996) cita estudos em atividades de manufatura, como panificação, confecção de 

roupas, fábrica de fósforos, indústria de cerâmica e conclui que muitos problemas 

básicos de higiene, segurança, persistem, destacando números de acidente de 

trabalho, mortes por doenças ocupacionais e que, quando a questão é eficiência 

versus segurança, sempre vence a primeira: em lugar de ler “segurança em primeiro 

lugar”, leia-se “segurança quando conveniente”.  

 Quando se fala sobre saúde e segurança refere-se à preservação, correção ou 

reparação de aspectos humanos e ambientais que neutralizam riscos na condição de 

trabalho.   

A Qualidade de Vida no Trabalho busca humanizar as relações de 

trabalho na organização, mantendo uma relação estreita com a 

produtividade e, principalmente, com a satisfação do trabalhador no 

seu ambiente laboral. Constitui-se, ainda, em condições de vida no 

trabalho, associado ao bem estar, à saúde e à segurança do 

trabalhador (BÚRIGO, 1997, p. 30)  
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São necessárias novas respostas, como a compreensão das relações trabalho-

saúde e como estas relações refletem na qualidade pessoal; mudança de processos 

e condições ergonômicas visando à humanização do trabalho; atuação em equipes 

multidisciplinares que deem suporte às demandas de estilo de vida, ambiente físico e 

gestão de saúde. Além disso, é indispensável propiciar a participação dos 

empregados nas sugestões e implantação de melhorias.   

 Segundo Limongi (2006), do ponto de vista das novas exigências da sociedade, é 

marcante o número de questões legais, como Normas Reguladores de Controle dos 

Riscos Ocupacionais, o Serviço Especializado de Segurança e  

Medicina do Trabalho- SESMT, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional- 

PCSMO e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Todos visam à proteção 

de saúde de trabalhador e especialmente a eliminação de risco, que geram alto 

número de acidentes de trabalho e morte no mundo inteiro. O Brasil é um dos países 

em que mais ocorrem acidentes e morte no trabalho, segundo a Previdência Social 

(2013) são cerca de sete mortes por dia.  

  

2.4.2 A Legislação em Relação a Segurança e Medicina no Trabalho  

  

O Objetivo deste capítulo é conhecer e compreender os conceitos e a legislação 

específica referente à saúde e segurança do trabalho.  

O número de empresas que criaram seus serviços médicos, em praticamente 

todos os países do mundo, gerou condições para a aprovação de recomendações 

internacionais de grande importância como as que seguem abaixo:  

  

Recomendação nº 97  

O primeiro documento importante e abrangente em relação à proteção da 

saúde em locais de trabalho foi a recomendação nº 97 de 1953 – “Recomendação 

sobre a Proteção da Saúde dos Trabalhadores no Local de Trabalho” 
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(INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION 2001). Dividida em quatro capítulos 

esta recomendação propõe que:  

• os empregados devem adotar medidas técnicas de proteção contra os 

riscos ambientais que ameaçam a saúde dos trabalhadores;  

• o emprego de trabalhadores em trabalhos que envolvam riscos 

especiais para a saúde deve estar condicionamento á realização de 

exames médicos na admissão renovados periodicamente;  

• a notificação dos casos confirmados ou suspeitos de doenças 

profissionais e   

• a previsão de meios de socorro e de primeiros auxílios para casos de 

acidentes, doenças, intoxicações ou indisposição nos locais de trabalho.  

  

Recomendação nº 112  

Após seis anos é aprovada a recomendação nº 112- “Recomendação sobre os 

Serviços de Medicina do Trabalho nos Locais de Trabalho” – que propõe as primeiras 

diretrizes internacionais para a organização dos serviços de saúde ocupacional 

(INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION 2001). Dividida em sete capítulos 

dispõe principalmente sobre a organização e as funções do serviço médico de 

empresa. É dever dos serviços de saúde ocupacional conter (MEHRTENS ET AL.  

1998):  

• avaliação do ambiente de trabalho mediante:  

• investigação e avaliação dos riscos e cargos de trabalho;  

• avaliação dos fatores organizacionais;  

• avaliação da implementação e conformidade das medidas de proteção;  

• avaliação da saúde dos trabalhadores;  

• exames médicos admissionais;  

• exames periódicos para avaliar a saúde dos trabalhadores;  
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• avaliações ocupacionais especiais de rastreamentos de risco ou 

exposições especificas:  

• aconselhamento, informação e treinamento;  

• riscos relacionados ao trabalho;  

• medidas para otimizar a proteção de saúde e segurança;  

• aquisição de equipamentos e na introdução procedimento de trabalho e 

materiais;   

• aconselhamento individual de saúde para trabalhadores;  

• plano de emergência;  

• primeiros socorros e  

• documentação e avaliação  

  

Convenção nº 161  

  

Em 1985 é fortalecida, internacionalmente, a importância da existência dos 

serviços médicos de empresa sendo aprovada a convenção nº 161 – “Convenção 

sobre os Serviços de Saúde Ocupacional” – e ratificada pelo Brasil em 1991 

(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO 2001; MORRONE 1996).  

Dividida em cinco partes, dispõe basicamente sobre os princípios de uma 

política nacional para o estabelecimento progressivo dos serviços de saúde no 

trabalho para todos os trabalhadores.  

  

Recomendação nº 171  

  

A recomendação nº 171 de 1995 – “Recomendação sobre os Serviços de 

Saúde no Trabalho” foi dividida em 5 partes e dispõe sobre os princípios de uma 

política nacional onde discrimina as ações de vigilância do meio ambiente do trabalho, 

de vigilância da saúde dos trabalhadores, de informação, educação, formação e 
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assessoramento, de primeiros auxílios, tratamentos e programas de saúde 

(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO 2001; MORRONE  

1996).  

Estas recomendações servem como diretrizes para o estabelecimento de 

políticas e práticas de profissionais envolvidos com a promoção da saúde do 

trabalhador. Entretanto, a maioria das legislações que tratam do assunto em países 

industrializados, aplicam-se a empresas de grande porte para trabalhadores com 

jornada de trabalho de 8 horas diárias (QUINLAN ET AL. 2001).  

  

2.4.3 Legislação Brasileira em Relação a Segurança e Medicina do Trabalho  

  

Em 1919 a Lei de Acidentes do Trabalho, proposta pela Secretária do Estado 

de São Paulo, autoriza o empregador a poder despedir um trabalhador por 

negligência, alcoolismo e doença prolongada. A retaguarda oferecida aos 

trabalhadores tinha caráter paternalista. A assistência não é um direto reconhecido, 

mas um favor dependente de relações pessoais. Em 1934 fez-se a assimilação da 

doença profissional aos acidentes de trabalho com extensão do seu campo de 

aplicação aos trabalhadores do campo, comércio e aprendizes. A prática frente aos 

acidentes de trabalho até 1967 era encaminhar os trabalhadores através da polícia às 

Santas Casas de Misericórdia.  

O empregador também é obrigado a partir desse período a garantir o 

pagamento das indenizações por seguro ou depósito em banco. Em 1972, por meio 

dos decretos 3.236 e 3.337 do Ministério do Trabalho, cria-se obrigação para as 

empresas terem um Serviço de Segurança e Higiene do Trabalho que deveria ser 

realizado por engenheiros, médicos do trabalho, inspetores do trabalho e enfermeiras 

do trabalho. O número desses profissionais é determinado conforme o tamanho da 

empresa, a partir de 100 empregados, ficando estabelecido um prazo de 3 anos para 

a implantação do serviço (FALEIROS 1992).  
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Portaria nº 3.214  

  

A Portaria nº 3.214 de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho regulamenta a lei 

nº 6.514 de dezembro de 1977, que alterou o Capítulo V, Título II, da Consolidação 

das Leis de Trabalho relativas à Segurança e Medicina do Trabalho. Constando 28 

normas, as Normas Regulamentadoras – NR. Ampliaram-se as exigências de cuidado 

com a saúde e a segurança dos trabalhadores. A sétima norma regulamentadora 

versa sobre exames médicos. O item 7.1 da NR – 7 estabelece a obrigatoriedade da 

elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que 

admitam trabalhadores como empregado, do Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional- PCMSO. O objetivo desse programa é promoção e preservação da 

saúde do conjunto de seus trabalhadores. A redação dessa norma foi instituída pela 

Portaria nº 24 de 29/12/1994 da Secretária de Segurança e Saúde no Trabalho –

SSST. O item 7.3.1.1 esclarece que a necessidade de indicar um médico coordenador 

para PCMSO dependerá do grau de risco da empresa e do número de empregados 

da mesma.  

O Programa de Prevenção de Risco Ambientais – PPRA, disposto na NR-9 da 

mesma portaria, tem por objetivo preservar a saúde e a integridade dos trabalhadores 

da ocorrência de risco ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de 

trabalho. Isto inclui a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Pode-se 

considerar que o PPRA deveria anteceder o PCMSO, já que é papel do primeiro 

estimar os riscos.  

A Comissão Interna de Prevenção de Acidente – CIPA- tem como objetivo a 

prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar 

compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da 

saúde do trabalhador (NR-5).  
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2.5 Promoção e Educação em Saúde no Ambiente de Trabalho  

  

Conceituar saúde constitui uma tarefa árdua e discutir promoção da saúde é 

enveredar por um caminho novo marcado por preconceitos e críticas consistentes; 

pensar a articulação entre promoção da saúde e trabalho torna-se, portanto uma 

desafiante e instigante empreitada (BRANT, 2001).   

A Primeira Conferência Internacional sobre Promoção de Saúde, realizada em 

Ottawa - Canadá em novembro de 1986, esta é definida como um processo de 

capacitação da comunidade para atuar na melhoria da qualidade de vida e saúde 

incluindo uma maior participação no controle desse processo. Entendendo-se saúde 

como um recurso para vida em busca de bem-estar. Neste ideal espera-se que as 

pessoas modifiquem favoravelmente seu ambiente.   

Com a construção desses ambientes favoráveis, a Conferência de Sandsvall, 

realizada em junho de 2001, destaca a necessidade de mediar interesses conflitantes 

de modo que se possa garantir a permanência em ambientes favoráveis a saúde. 

Nessa conquista a educação tem importante papel no sentido de conscientizar a 

participação de todos os indivíduos envolvidos (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2001).  

Segundo Melo e Figueiredo (2005) a promoção da saúde, teve seu início em 

1946 como o seu idealizador, Henry Sigerist, suíço, médico docente e amante da 

história da medicina, foi considerado iniciador da Medicina Social nos Estados Unidos, 

pois defendia que quando se oferecia boas condições de vida e de trabalho, educação, 

formas de lazer e repouso para os indivíduos, então estava sendo realizada promoção 

à saúde, em seu sentido amplo.  Em 1967 utilizou-se a expressão “promoção da 

saúde” para caracterizar um nível de atenção da medicina preventiva, cuja concepção 

baseava-se na prevenção da patologia e de sua evolução, porém o enfoque ainda era 

no indivíduo.  

No Brasil a promoção da saúde dar início a partir dos debates sobre Reforma 

Sanitária.  A Política Nacional de Promoção da saúde propõe intervenções em três 

eixos temáticos, a saber:   
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Modos de viver (alimentação, atividade física, lazer, redução de riscos 

e danos entre outros); condições e relações de trabalho (melhoria dos 

ambientes de trabalho, redução das doenças ocupacionais e acidentes 

de trabalho e serviços de saúde humanizados); e ambientais 

(violência, redução da morbi/mortalidade por causas externas, 

saneamento e qualidade das águas e saúde nas escolas).  (CAMPOS 

et al, 2009, p. 745).  
    

 Desta forma, a política nacional de promoção da saúde guarda relação direta entre 

as práticas de promoção da saúde e as condições/relações de trabalho. As condições 

de trabalho deve buscar intervenções afim de condições de vida mais digna ao 

trabalhador.  

A revolução industrial teve diversos pontos positivos: como o desenvolvimento 

tecnológico, aumento da demanda de trabalho e principalmente o desenvolvimento 

dos países. Em contrapartida trouxe consequências nefastas, em especial a saúde do 

trabalhador. Representadas por grandes epidemias decorrentes das mudanças 

sociais e das alterações do sistema de produção, além das péssimas condições de 

vida e trabalho são geradas pela formação e crescimento dos núcleos urbanos e pela 

necessidade cada vez maior de expandir o capital industrial à custa da exploração da 

força de trabalho e da pobreza. (Albuquerque, 2002).   

Para Cavalcante  e colaboradores (2008) em países em desenvolvimento como 

o Brasil, a problema de desenvolvimento industrial é bem complexa, pois apresentam 

marcas históricas e profundas de espoliação social e econômica com características 

marcantes na sociedade, como alta concentração de renda, violência urbana e rural, 

desemprego, subemprego, situações de miséria e outras iniquidades sociais que por 

si só geram transformações nas relações sociais de trabalho e, consequentemente, 

afetam a vida e a saúde dos trabalhadores.   

É necessário uma maior compreensão do processo saúde, doença e trabalho. 

Como eles interagem entre si, e de que forma essa interação pode contribuir para o 

desenvolvimento de políticas públicas, a fim de dar respostas efetivas aos problemas 

e agravos vivenciados pelos trabalhadores. Lacunas existes que ao longo da história 

da saúde do trabalhador vêm sendo tratadas como segundo plano, em forma de 

“curativo”.  
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Com tantos problemas advindos da 2º Guerra e a adaptação novos processos 

industriais, crescem a insatisfação e os agravos à saúde dos trabalhadores Revelando 

assim, a fragilidade da Medicina do trabalho para intervir sobre os problemas de saúde 

ocasionados pelos processos de produção.   

 Era necessário a criação de mais políticas e práticas voltadas à saúde do trabalhador. 

Nesse sentido, a Medicina do trabalho evolui para a Saúde Ocupacional em grandes 

empresas, apresentando características de multidisciplinaridade através da atuação 

de equipes multiprofissionais e com atuação sobre o ambiente de trabalho – corpo do 

trabalhador – incorporando a teoria da multicausalidade, em que um conjunto de 

fatores de risco está relacionado ao aparecimento de doenças. A Saúde ocupacional 

foi mais além contribuiu para o desenvolvimento da Saúde Ambiental e legislações 

trabalhistas (Gelbecke, 2002).  

A Saúde Ocupacional tem uma visão mais voltada para a promoção da saúde, 

propõe uma combinação de estratégias: ações do Estado (políticas públicas 

saudáveis), da comunidade (reforço de ação comunitária), de indivíduos 

(desenvolvimento de habilidades pessoais), do sistema de saúde (reorientação) e de 

parcerias intersetoriais com a ideia de responsabilização múltipla e compartilhada. 

Para Albuquerque (2002), a principal estratégia da promoção da saúde é a modificar 

o comportamento das pessoas e seu estilo de vida através de um processo de 

educação.  

A discussão sobre educação em saúde tem sido focada como prevenção de 

doenças geralmente em grupos de risco que têm potencial de desenvolver doenças. 

Geralmente a educação em saúde é categorizada como prevenção primária, 

secundária e terciária. A prevenção primária destina-se detectar grupos de risco e 

prover aconselhamento. A prevenção secundária propõe-se a diminuir episódio de 

adoecimento e prevenir progressão de doenças por meio de diagnóstico precoce e de 

tratamento. A prevenção terciária tem por objetivo limitar incapacidades e 

complicações que levam a condições irreversíveis.  

 Assim, a educação em saúde tem por objetivo principal informar as pessoas sobre 

prevenção de doenças e motivá-las a mudar de comportamento por meio de 
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persuasão e técnicas de comunicação de massa.  Já a promoção em saúde apresenta 

um escopo mais abrangente, já que tende a mediar estratégias entre pessoas e 

ambientes de acordo com escolhas pessoais e responsabilidade social em saúde na 

busca de um futuro saudável (NAIDOO e WILL 1994).   

 As organizações se constitui em um ambiente privilegiado para as ações de educação 

para a saúde, pois é o espaço organizacional que o indivíduo passa grande parte do 

seu dia e onde deve receber orientações voltadas para a promoção e proteção à 

saúde. Seria de grande valia que, neste ambiente, fosse oferecido ao trabalhador à 

oportunidade de refletir mais amplamente sobre sua saúde e sua qualidade de vida. 

Nesse sentido, a promoção da saúde no trabalho gera condições de trabalho e de vida 

gratificantes, agradáveis, seguras e estimulantes (Cazón et al, 2007).  

 As Política de Saúde do trabalhador deve estar contextualizada ao momento atual da 

conjuntura econômica e social, pois a globalização interferem diretamente nas formas 

de organização do processo de trabalho. Esses novos processos de trabalho que vão 

surgindo devem contribuir de forma importante no redirecionamento das práticas em 

saúde e não “na precarização do trabalho, em que e o aumento da produtividade é a 

mola mestra, em detrimento das condições de trabalho e da saúde do trabalhador”. 

(Gelbecke, 2002, p.85).  

É importante que a Educação em Saúde no Trabalho, embase suas ações no 

processo de conscientização das causas interelacionadas das condições de vida e 

trabalho (alimentação, moradia, transporte, lazer) como questões no processo 

saúde/doença.  

A educação em saúde no trabalho, não pode ser vista pelos trabalhadores e 

nem pelas empresas apenas para cumprimento da Legislação. Faz-se necessário um 

planejamento estratégico na implementação dos programas como parte da cultura 

organizacional. E o que cabe aos trabalhadores é motivação para aderir aos 

programas de saúde, para tanto, é importante que a orientações não se restrinjam às 

informações no âmbito cognitivo, mas se amplie para mudança de comportamento.  A 

educação em saúde pode contribuir para estabelecer o diálogo e promover melhorias 

nas condições de trabalho.    
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2.5.1 Dimensões de um Programa de Qualidade de Vida no Trabalho  

Compete ao gestor e ao líder maximizar a produtividade da força de trabalho. 

A afirmação é incontestável, mas as ações são complexas. Há condicionantes a 

considerar ao se colocar como meta esse aumento de eficiência. Um dos métodos 

para se atingir esta proposta é a adesão ao Programa de Qualidade de Vida no 

trabalho, que têm por objetivos: aumentar a produtividade, a motivação e o bem estar 

no ambiente de trabalho.  

Porém, implantar um Programa de Qualidade de Vida no Trabalho não é tarefa 

fácil. Embora o século XXI tenha trazido um olhar sério da maioria das empresas sobre 

a responsabilidade social, é quase instintiva, em muitos casos, a percepção negativa. 

Comentários do tipo “é mais um modismo” ou “por que perder tempo e dinheiro com 

isso? ”. São frequentes quando executivos de empresas são apresentados ao 

assunto. Por esse motivo, é necessário algum mecanismo de conscientização dos 

diretores e gerentes com poder de decisão (Fernandes, 1996).  

No Brasil, Mônaco e Guimarães (2000), bem como Ferreira, Alves e Tostes 

(2009) ressentem-se da falta de debate da participação como princípio para a 

implantação de programas e práticas de QVT. Eles estudaram segmentos da Empresa 

de Correios e Telégrafos (ECT) e organizações do serviço público federal.  

Cozzo e Batista (2007), pesquisadores do NEST – Núcleo de Educação e 

Saúde no Trabalho, da Universidade Federal Fluminense, referem que os programas 

de qualidade de vida podem ser de vital importância para o desenvolvimento eficaz 

das organizações, bem como para o desenvolvimento pessoal e profissional dos 

trabalhadores. Neste sentido, realizaram um estudo com o objetivo de identificar quais 

são as ações praticadas pelas organizações nos programas de qualidade de vida e 

quais os benefícios diretos e indiretos aos trabalhadores e às próprias organizações.   

O estudo caracterizou-se por uma pesquisa descritiva, utilizando-se de método 

exploratório e com característica transversal, visando determinar as práticas presentes 

e as opiniões da população estudada. A amostra foi composta por 1.250 organizações 

em todo o Brasil, que responderam o questionário, enviado em formato eletrônico, 
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sendo que depois de aplicados os critérios de exclusão o número final de questionários 

tabulados devidamente preenchidos foi de 1.000 (mil). O ramo de atividade 

predominante foi o de Serviços (57,3%), seguido pela Indústria (34,1%).  

 Os resultados auferidos com a pesquisa demonstram que 97% das organizações 

acreditam que os programas de qualidade de vida no trabalho são importantes ou 

muito importantes, porém, 41% ainda não aplicam.   

1- Quando questionados sobre os benefícios dos programas, 98% das 

organizações acreditam nos benefícios para o trabalhador e para a empresa.   

2- Em relação aos motivos da não implantação, 56,8% não implantam programas 

de qualidade de vida por motivos culturais da organização, e 40,7% não 

implantam esses programas por terem custos elevados.  

3- Quando questionados sobre o tipo de ações: 73,8% das organizações têm 

ações voltadas à ergonomia, 66,4% têm a atividade física implantada, e a 

gestão do stress é praticada em 33,7% das  organizações pesquisadas.  

4- Em relação ao tipo de atividade física oferecido, a ginástica laboral acontece 

em 57,7% das organizações pesquisadas e 39,3% das organizações tem 

programas relacionados a jogos esportivos e recreativos.   

5- O foco da implantação dos programas de qualidade de vida teve como 

principais respostas: 71,8% integração, 57,1% aumento da produtividade, 

50,1% redução de acidentes de trabalho, e 44,5% estão focados na redução 

do absenteísmo.   

6- Para 83,5% dos entrevistados, a satisfação do trabalhador é um dos principais 

benefícios para a organização. Já para os trabalhadores, dentre os principais 

benefícios está a motivação, com 77,7%, porém, logo em seguida a prevenção 

de doenças que pode ser um fator importantíssimo na redução do absenteísmo.   

7- Os retornos financeiros dos programas de qualidade de vida são mensurados 

em 63,8% das organizações. Das organizações que avaliam quantitativamente 

esses programas, 58,8% utilizam a diminuição do absenteísmo como fator de 

avaliação, 52,2% utilizam a avaliação do desempenho diário dos colaboradores 

e 47,7% avaliam o custo-benefício. (COZZO e BATISTA, 2007).  
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Alberto Ogata e Sâmia Simurro, propõem a implementação de um programa de 

Bem-estar e Qualidade de Vida em empresas, presentado no anexo 1. Diferentes 

ações que podem ser realizadas dentro das dimensões: física, emocionais, sociais e 

espirituais que os gestores do PQVT (programa de Qualidade de Vida no trabalho) 

podem desenvolver.   

PRIMEIRA ETAPA: PESQUISA E AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA  

Inicialmente são necessárias pesquisa e análise para a compreensão de como 

surgem a demanda e o mandato para iniciar o programa. Depois, seguem as fases de 

escolha do gestor, obtenção do suporte das lideranças, formação de um comitê ou 

grupo de trabalho, avaliação das necessidades e análise diagnóstica.    

SEGUNDA ETAPA: PLANEJAMENTO DO PROGRAMA  

O planejamento define onde se quer chegar, o que deve ser feito, quando, como e 

em que sequência. Isso implica definir objetivos e escolher melhores meios e ações 

para alcançá-los.   

TERCEIRA ETAPA: LANÇAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA  

É a etapa na qual os planos que foram desenvolvidos serão implementados. O 

desenho do programa é ativado, a estratégia de marketing é iniciada e os incentivos 

para a participação são comunicados. Tudo deve ser cuidadosamente preparado para 

oferecer um serviço de qualidade dentro dos prazos estipulados no calendário e no 

cronograma das atividades preparadas no planejamento.  

QUARTA ETAPA: AVALIAÇÃO DE RESULTADOS  

        Os programas de qualidade de vida no Brasil nem sempre tiveram a preocupação 

em mensurar os resultados das ações que foram sendo oferecidas ao longo do 

processo de implementação. Muitos gestores de programas desconsideraram a 

importância da tarefa de avaliar, uma vez que os resultados das ações nem sempre 

lhe eram cobrados. Muitos fazem apenas pesquisa de satisfação e/ou avaliam a 

participação nas ações.  

  Chenoweth (2006) propõe que a avaliação dos dados seja de várias 

perspectivas:  



69  

  

1. Analisando a evolução – observar se o programa está caminhando na direção 

certa e atingindo os seus objetivos (previamente estabelecidos).  

2. Comparando diferentes programas – os dados obtidos podem ser 

comparados com os de organizações semelhantes para determinar se o programa 

está sendo efetivo.  

3. Revendo se os objetivos de apoiadores ou financiadores estão sendo 

atingidos – nesses casos, ao se receberem patrocínios, estabelecem-se metas que 

podem ser avaliadas periodicamente para definir se o aporte financeiro será mantido, 

aumentado ou suspenso.  

4. Determinar o resultado ao final do programa – quando o programa 

oficialmente atinge o seu final, realiza-se uma avaliação para analisar se os resultados 

atingiram a sua meta.  

5. Informar comitês ou coordenadores sobre o programa – oferecer feedback 

sistemático dos resultados para os gestores, para a equipe de profissionais e para os 

participantes dos programas.  

 A maior dificuldade encontrada para adesão do PQVT reside na questão do custo, 

para quebrar este paradigma Chapman (2009) propôs, a partir de experiência em 

organizações nos Estados Unidos, uma classificação de Programas de QVT. Essa 

classificação é adaptável a empresas brasileiras, inclusive as pequenas, com poucas 

dezenas de funcionários. Tal classificação está descrita a seguir.   

1. Alerta e Follow-up    

É o nível de conscientização, do encorajamento a desenvolver hábitos que 

proporcionem bem-estar. Pode ocorrer por meio de atividades que beneficiem os 

colaboradores e façam com que percebam que a empresa se importa com ele. É o 

nível de menor desembolso para a empresa e consiste em programas prazerosos e 

de livre escolha dos empregados. Esse nível inclui, por exemplo:   

 Campanhas de atividades físicas realizadas por meio da conscientização dos 

colaboradores e fornecimento de material para que meçam seus progressos;   
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 Campanhas de nutrição, com fornecimento de manuais, informação, 

encorajamento para realizar programas e medir resultados;   

 Palestras de motivação para que os colaboradores cuidem da saúde. Devem 

ser de preferência as que envolvam dinâmicas para maior aproximação entre 

as pessoas.   

Os eventos devem ser planejados no início e semanalmente em todos os casos.  

2. Programação Tradicional    

Nesse nível, a empresa investe um pouco mais e necessita contratar especialistas 

como médicos, nutricionistas, professores de ginástica, além de programas 

consequentes e maior comprometimento e seriedade. Ocorrem das seguintes formas:   

 Avaliação de riscos de saúde no trabalho, incluindo, por exemplo, exame da 

eficiência de troca de ar do ar-condicionado (presença de micro-organismos ou 

níveis de gás carbônico), ou atmosferas insalubres em áreas industriais.   

 Avaliação global de saúde, com questionários e eventualmente exames, 

seguidos por programas orientados por médicos;   

 Promoção de cursos de capacitação e aprimoramento gratuitos, por meio do 

estabelecimento de vínculos com instituições de ensino.   

3. Gerenciamento de saúde e produtividade   

Esse nível exige um comprometimento ainda maior da empresa e desembolsos 

significativos. A programação básica está descrita a seguir.   

 As atividades do nível anterior mais investigação de causas de estresse e 

burnout, com questionários confidenciais e entrevistas direcionadas a 

colaboradores e gerentes que são realizados por profissionais habilitados.   

 Concessão ou melhoria de planos de saúde, o que no caso brasileiro é o item 

mais desejado pelos colaboradores.   

 Aproximação de chefes e subordinados por meio de incentivo à maior 

participação do colaborador nas decisões de seu setor;   

 Concessão de gratificações pelo bom desempenho por meio de itens como 

novos critérios para aumentos salariais, bolsas de estudos, viagens e revisão 

da política de promoções;   



71  

  

 Redução de carga horária de colaboradores com excesso de trabalho.   

  

É claro que esses três níveis não são absolutos e podem ser criados programas 

mesclando itens de um nível com os de outro. O importante é que os programas sejam 

estruturados de acordo com os interesses, necessidades e capacidade de cada 

empresa. Devries (2010) mostra que esse ponto é crucial para que se implante, como 

meta de longo prazo, uma cultura de Qualidade de Vida nas organizações.  

 Alberto Ogata, ex-presidente da ABQV – Associação Brasileira de Qualidade de 

Vida aponta que a qualidade de vida como ferramenta de gestão nas organizações, 

diante do cenário econômico atual, constitui-se em grande desafio aos gestores de 

recursos humanos, saúde e benefícios. Neste contexto, refere que ao se falar em QVT 

nas organizações, a primeira pergunta que surge é: "Qual é o retorno de investimentos 

que a empresa efetivamente terá com o programa?”  

Em resposta à essa questão, Ogata (2005) pondera que os custos com os 

planos de assistência médica são crescentes, devido a fatores como o envelhecimento 

da população e a evolução tecnológica dos métodos de tratamento e diagnóstico. E 

estes custos passam a representar parte expressiva da folha de pagamento das 

empresas. Segundo o autor, estudos recentes demonstram que os fatores 

relacionados a estilo de vida (tabagismo, estresse, sedentarismo, obesidade) são 

responsáveis por cerca de um quarto dos custos de assistência médica, e estes 

fatores ainda são responsáveis pelo aumento das ausências ao trabalho por doença. 

Relatos americanos demonstram que há economia de cinco dólares em redução do 

absenteísmo por cada dólar investido em programas de promoção de saúde. Além 

disso, observou-se nestes programas a redução de 26% nos gastos com assistência 

médica e de 30% nos gastos com reabilitação.   

No Brasil, ao mesmo tempo que se discute a reforma da previdência social e 

meios de diminuir o rombo que esta representa aos cofres públicos, constata-se que 

se gastou em 2000 mais de dois bilhões de reais com doenças ocupacionais. Deste 

modo, investir em programas de promoção de saúde e qualidade de vida permite 

considerável economia, em termos de reduções em custos de assistência médica, 

licenças-saúde e doenças ocupacionais.  (OGATA, 2005).  
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Ogata (2005) salienta “que não se admite que as ações em qualidade de vida 

sejam feitas unicamente como um modismo ou para melhorar a imagem da empresa”. 

E de acordo com Limongi-França (2003), observa-se maior disposição para o trabalho, 

melhoria do clima interno, maior comprometimento, fidelidade à empresa e atração 

pelos benefícios quando os métodos de gestão incorporam os conceitos de qualidade 

de vida no trabalho. Deste modo, pode-se afirmar que a gestão utilizando conceitos e 

práticas em qualidade de vida traz respostas amplamente positivas em termos de 

produtividade e melhores resultados econômicos.   

2.6 Descrição das 150 Melhores Empresas para Você Trabalhar  

 Este trabalho tem por objetivo principal identificar as Políticas e Práticas de Saúde 

das 150 Melhores Empresas para Você Trabalhar.  Para tanto, é necessário conhecer 

como funciona a pesquisa, qual metodologia utiliza-se para selecionar as empresas 

participantes, quais Instituições são responsáveis pelo banco de dados. Ressaltando 

que a descrição a seguir está relacionada ao ano de 2013.  

 Em um país sedento por mudanças, as empresas que são modelos em gestão de 

pessoas não podem cruzar os braços. São elas, afinal, o paradigma do que há de 

melhor no mercado de trabalho. Devem, portanto, dar o exemplo. E foi o que elas 

fizeram. Apesar da incerteza do mercado, essas companhias praticaram uma 

excelente gestão de pessoas no período analisado por este Guia.  

“Não se pode falar de um momento de crise, mas também não foi um 

ano de euforia”, diz Wilson Amorim, também professor da 

Universidade de São Paulo e coordenador da pesquisa. Mesmo com 

margens de lucro reduzidos, o que se vê no time das melhores é uma 

forte preocupação em atender às necessidades de seu funcionário. As 

150 melhores empresas se mantiveram firmes no propósito de 

desenvolver pessoas e oferecer as melhores oportunidades de 

trabalho. Elas sabem que investir em gente – não importa o cenário – 

traz retorno. (Revista VOCÊ S/A- As Melhores Empresas Para Você 

Trabalhar- Guia-2013 p.28).  

Como Funciona a Pesquisa  

O Guia nasceu em 1997 com a missão de valorizar as empresas que melhor 

cuidam de seus colaboradores. Esse trabalho é baseado em uma metodologia que foi 

se aperfeiçoando ao longo dos anos, tornando-se mais abrangente, crítica e rigorosa 
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quando ganhou a parceria da Fundação Instituto de Administração (FIA), em 2006. 

Hoje, o Guia VOCÊ S/A — As Melhores Empresas para Você Trabalhar é a maior 

pesquisa de clima organizacional do país. Em 2012, contou com 505 empresas 

inscritas.   

Os Pesos do Guia  

A partir de 2012, a nota final da empresa é composta por dois índices (e não 

mais por três, como era até então). O primeiro índice tem peso de 70% e vem da 

percepção do funcionário, que resulta no Índice de Qualidade do Ambiente de 

Trabalho (IQAT). O segundo tem peso de 30% e vem das práticas da empresa, 

apontadas tanto no questionário respondido pela empresa, quanto pela análise do 

caderno de evidências (que compõem o Índice de Qualidade na Gestão de Pessoas, 

IQGP), somada à nota dada pelo jornalista após a visita.  

Quadro 4- Peso das notas das 150 MEPT    

  

 

  Fonte:( Laudo Técnico Pesquisa MEPT p.4, 6 com adaptação de autoria própria)  

ETAPAS DA PESQUISA  

1- O questionário dos funcionários  

O Questionário do Funcionário foi criado para medir o grau de satisfação dos 

colaboradores em relação à empresa em que trabalham. Ele representa a parte 

subjetiva da pesquisa porque as respostas para as perguntas se baseiam na 
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percepção que as pessoas têm sobre a organização que as emprega, o trabalho em 

si, os chefes e os colegas.  

Esse questionário gera o Índice de Qualidade do Ambiente de Trabalho (IQAT), 

que tem o maior peso na composição da nota final da empresa (70%). Um dispositivo 

de seleção randômica, disponível após a inscrição da empresa, sorteia os funcionários 

que responderão a esse questionário. O Questionário dos Funcionários traz questões 

que cobrem as quatro categorias abaixo:  

  IDENTIDADE – como os funcionários veem a empresa, o negócio em que ela atua e 

sua estratégia. Tem a ver com "vestir a camisa", com o orgulho que a pessoa sente 

em trabalhar naquela organização.  

  SATISFAÇÃO/MOTIVAÇÃO – o objetivo é medir como os funcionários se sentem 

em relação ao que fazem, ao que recebem, aos processos de gestão adotados pela 

empresa e ao ambiente de trabalho.  

  LIDERANÇA – avaliação da capacidade da chefia de inspirar, orientar e ser imparcial 

com seus subordinados.  

  APRENDIZADO/DESENVOLVIMENTO – como os funcionários avaliam as  

oportunidades de aprendizado oferecidas pela empresa e o que ela efetivamente faz 

para promover seu desenvolvimento profissional.  

2- O QUESTIONÁRIO DA EMPRESA  

As etapas 1 e 2 ocorrem simultaneamente, porque o prazo para a devolução dos dois 

questionários, o dos funcionários e o da empresa, é o mesmo. O Questionário da 

Empresa, junto com o Book de Evidências, que veremos mais a frente, gera o Índice 

de Qualidade na Gestão de Pessoas (IQGP).  

A primeira parte do Questionário da Empresa inclui informações gerais sobre a 

empresa (total de funcionários, missão, valores e grau de instrução dos funcionários, 

entre outros dados).  

A segunda parte do questionário entra na avaliação da empresa em si e inclui quatro 

categorias, que verificam não só as políticas e práticas de RH adotadas, mas também 

incluem questões para medir a consistência, a sustentabilidade e a abrangência 
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dessas ações. Vamos supor, por exemplo, que a empresa declara que adota uma 

política de recolocação para empregados demitidos. Pretende-se saber também há 

quanto tempo, em média, isso acontece e se qualquer funcionário, seja qual for o 

cargo, tem direito a esse benefício. A abrangência e o tempo têm impacto na nota da 

empresa. Isso vai valer para todas as quatro categorias do Questionário da Empresa, 

que estão listadas a seguir:  

  ESTRATÉGIA E GESTÃO – avalia não só como a empresa aplica e mantém sua 

estratégia, mas o quanto ela comunica, consulta e envolve seus funcionários nas 

questões referentes a esse assunto. Essa categoria tem peso de 20% na nota final do 

Questionário da Empresa.  

  LIDERANÇA – essa categoria tem peso de 20% no Questionário da Empresa. As 

questões avaliam se a empresa tem mecanismos para identificação e formação de 

líderes, além da formalização da responsabilidade do gestor na gestão do clima 

organizacional.  

  POLÍTICAS E PRÁTICAS – essa categoria tem o maior peso na composição da nota 

final (40%) e avalia a empresa em quatro subcategorias: remuneração e benefícios; 

carreira, saúde e desenvolvimento. O quadro 5 demonstra a composição do índice 

IQGP 

Quadro 5-  Composição do Índice IQGP  

  

         Fonte:( Laudo Técnico Pesquisa MEPT p. 6)        
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  Como o foco dessa pesquisa é evidenciar as Políticas e Práticas de Saúde. 

Achamos importante trazer a percepção do Laudo Técnico sobre a temática. Uma vez 

que este conceito está embasado dentro da literatura científica sobre o tema.  

Outro aspecto essencial é a preocupação efetiva da empresa com a 

saúde das pessoas com as quais estabelece uma relação de trabalho. 

A questão da saúde não é apenas uma questão ligada a um bom plano 

de assistência médica, envolve também aspectos educacionais e de 

preocupações com a integridade. Novamente aqui a questão da 

inclusão é importante: é também um item de benefício para o 

trabalhador, principalmente no que tange à sua família.   

Uma empresa boa para se trabalhar certamente implica uma 

preocupação genuína com a integridade das pessoas. A organização 

contemporânea não admite um ambiente que ofereça risco de vida ou 

condições de insalubridade. A integridade do empregado não está 

reduzida ao aspecto físico, se estende também ao psicológico e social. 

As pessoas, para se desenvolverem, devem se sentir valorizadas em 

relação ao trabalho que executam e seguras quanto a sua importância 
para a empresa e para as pessoas com as quais convive. ( LAUDO 

TÉCNICO PESQUISA  150 MEPT p. 19)  

  CIDADANIA EMPRESARIAL - impacto das ações, programas de voluntariado, 

questões relacionadas à ética, à maneira como a empresa lida com as pessoas com 

deficiência – tudo isso é avaliado nessa categoria, que também tem 20% de peso na 

composição da nota final deste questionário.  

Caderno de Evidências (book) da empresa  

O envio do caderno de evidências é fundamental para a avaliação das melhores 

empresas. Para isso, todas as companhias participantes da pesquisa devem enviar 

seu próprio Book um CD com texto contendo a descrição das práticas relacionadas à 

cada uma das categorias incluídas no Questionário da Empresa (estratégia e gestão; 

liderança; cidadania empresarial; e políticas e práticas, que é subdividida em 

remuneração, carreira, saúde e desenvolvimento).   

É importante ressaltar que o envio do material é obrigatório, mas somente as 

empresas pré-classificadas na pesquisa (as que serão visitadas pelo jornalista) é que 

terão seus books avaliados pelos pesquisadores.  
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3- Visitas às empresas pré-classificadas  

As pré-classificadas serão visitadas pelos jornalistas da VOCÊ S/A. Essa visita 

compõe uma das notas da empresa e pode eliminar a empresa, caso sejam 

detectados fatos que contrariem os dados obtidos no questionário dos funcionários e 

da empresa. Além disso, na etapa que antecede a escolha das 150 melhores 

empresas, quando as notas das pré-classificadas estão muito próximas e variam 

pontos decimais, a visita dos jornalistas é utilizada como fator de desempate e leva 

em conta aspectos qualitativos e comparativos.  

A visita é um dos grandes diferenciais da pesquisa VOCÊ S/A - AS MELHORES 

EMPRESAS PARA VOCÊ TRABALHAR. Os jornalistas viajam por todo o país para 

falar com os funcionários do nível operacional e gerencial. É uma forma de identificar 

na prática e olho no olho o que os questionários revelam em números, além de 

conhecer – in loco – onde e como trabalham esses profissionais. Em 2012, 234 

companhias em todo o Brasil foram visitadas pelos jornalistas.  

4- Reunião de consenso entre a FIA E A VOCÊ S/A  

Na última etapa do processo, as equipes da VOCÊ S/A e da FIA fazem uma 

reunião para classificar as melhores empresas para trabalhar no país. Em 2012, 505 

empresas se inscreveram no Guia e 234 foram pré-classificadas e receberam a visita 

dos jornalistas da VOCÊ S/A.  

Sampaio (2012) em uma pesquisa de revisão bibliográfica sobre “Qualidade de 

Vida no Trabalho: Perspectivas e Desafios Atuais”. Ressalta que embora avanços 

tenham sido registrados com relação a programas de promoção de qualidade de vida 

nas empresas, que não devem ser confundidos com programas de QVT e algum 

interesse das empresas em participar e fornecer informações para pesquisas como 

“as melhores empresas para se trabalhar” promovido pela Revista Exame (Tolfo & 

Picinnini, 2001, 2011), a falta de um conhecimento mais substantivo faz os 

responsáveis por qualidade de vida no trabalho, muitas vezes, transformarem sua 

prática em um “cardápio de ações” (Ferreira et al., 2009). Assim, se o pesquisador vai 

a campo em busca de uma compreensão concreta de qualidade de vida no trabalho, 

ele não encontra, simplesmente porque o que existe é um simulacro de QVT.  
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3  ASPECTOS METODOLÓGICOS   

  

O objetivo deste capítulo é mostrar o processo metodológico desta pesquisa, 

envolvendo o modo de investigação, a amostra, a operacionalização das variáveis e 

as técnicas utilizadas para a coleta e análise de dados.  

Para uma melhor compreensão de como foi desenvolvida a metodologia deste 

trabalho a Figura 3 apresenta os passos seguidos.   

Figura 3 – Processo Metodológico   

 
 Fonte: de autoria própria.  

ASPECTOS METODOLÓ GICOS   

-   Objetivo do capítulo   

-   Problema do estudo   

-   Embasamento da Pesquisa -   Guia    MEPT 150   

  

NATUREZA DA  
PESQUISA   

-   Quantitativa   

-   Qualitativa   

CARACTERIZAÇÃO  
DO EST UDO   

-   Pesquisa Descritiva   

-   Teórica -   Empírico   

-   Conclusiva   

  

COLETA DOS  
DADOS, AMOSTRA  
E DEFINIÇÃO DAS  

VARIÁVEIS.   

ANÁLISE DOS DADOS   

-   Quantitativo  desev.  : 
Tabelas e identificação  
das principais Políticas  
e Prática do RH    
- Indicadores: média e   
proporção   
-   Qualitativo:  
abordagem descritiva  
conclusiva.   
  

1 º FASE   

-   Levantamento teórico - 
empírico (pesquisa  
eletrônica bibliográfica)   

2 ª FASE   

-   Amostra de 383  
empresas;   

-   Seleção das variáveis;   

-   Análise das variáveis  
de Saúde das 150   
MEPT e das 233  
demais empre sas pré -   
classificadas pela  
pesquisa.   
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Este processo metodológico buscou formas para responder o problema 

proposto por este estudo, no qual procurou identificar e analisar as Políticas e  

Práticas organizacionais voltadas à saúde dos profissionais das 150 Melhores 

Empresas para você Trabalhar ano de 2013.  

Ressaltamos que a presente pesquisa esta embasada e sustentada pela 

metodologia, criteriosa e já consagrada no Brasil, do Guia das Melhores Empresas 

para você Trabalhar, elaborada pelas Revistas Exame e Você S/A, publicada pela 

Editora Abril, na qual a sua metodologia já descrita na fundamentação teórica.   

  

3.1  Natureza da Pesquisa   

 

No entendimento de Gil (1999) sobre o significado da pesquisa é que ela tem 

por objetivo fundamental “descobrir respostas para problemas, mediante o emprego 

de procedimentos científicos” (GIL ,1999 p. 42).   

E para dar resposta ao problema deste trabalho existem dois caminhos que 

podemos trilhar: a pesquisa quantitativa e a qualitativa. A pesquisa quantitativa 

significa transformar opiniões e informações em números para possibilitar a 

classificação e análise. Exige o uso de recursos e de técnicas estatísticas. Para 

Richardson (1989), esta modalidade de pesquisa caracteriza-se pelo emprego da 

quantificação desde a coleta das informações até a análise final por meio de técnicas 

estatísticas, independente de sua complexidade.  

Já a pesquisa qualitativa considera que há uma relação indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. 

Neste tipo de pesquisa, conforme Godoy (1995), os dados não são analisados por 

meio de instrumentos estatísticos, pois a mensuração e a enumeração não são o foco 

deste tipo de pesquisa.   
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Trazendo a distinção entre as duas abordagens, Hübner (1990) ensina que “o 

que define uma pesquisa como sendo qualitativa ou quantitativa não é o método de 

coleta, mas sim a forma de tratamento dos dados” (Hübner, 1990 pg 56).  

Os métodos qualitativos e quantitativos não se excluem. Embora difiram quanto 

à forma e à ênfase, os métodos qualitativos trazem como contribuição ao trabalho de 

pesquisa uma mistura de procedimentos de cunho racional e intuitivo capazes de 

contribuir para a melhor compreensão dos fenômenos. Pode-se distinguir o enfoque 

qualitativo do quantitativo, mas não seria correto afirmar que guardam relação de 

oposição (POPE & MAYS, 1995).  

 Jick (1979) chama a combinação de métodos quantitativos e qualitativos de 

"triangulação". A triangulação pode estabelecer ligações entre descobertas obtidas 

por diferentes fontes, ilustrá-las e torná-las mais compreensíveis; pode também 

conduzir a paradoxos, dando nova direção aos problemas a serem pesquisados.  

 Combinar técnicas quantitativas e qualitativas torna uma pesquisa mais forte e reduz 

os problemas de adoção exclusiva de um desses grupos; por outro lado, a omissão 

no emprego de métodos qualitativos, num estudo em que se faz possível e útil 

empregá-los, empobrece a visão do pesquisador quanto ao contexto em que ocorre o 

fenômeno Duffy (1987).  

Utilizamos o modelo qualitativo para descrever as Políticas e Práticas de Saúde 

das MEPT dados encontrados nas tabelas que nos possibilitou uma análise com maior 

profundidade, e o método quantitativo para o tratamento das variáveis no qual se 

utilizou técnicas estatísticas. Esta pesquisa tem um corte transversal posto que ela 

compreende o período de 2012, cujo os dados são evidenciados em 2013.  

  

3.2 Caracterização do Estudo  

  

A pesquisa se caracteriza como descritiva por buscar descrever um fato, um 

problema ou um fenômeno. Segundo Santos (1999), a pesquisa descritiva é um 

levantamento das características conhecidas que são componentes do fato, do 
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problema ou do fenômeno em estudo. O estudo descritivo possibilita o 

desenvolvimento de um nível de análise em que se permite identificar as diferentes 

formas dos fenômenos, sua ordenação e classificação.  

Esta pesquisa também é caracterizada como teórico-empírica, pois se 

correlaciona com o universo teórico, que serve de fundamentação conceitual, como 

embasamento, para interpretação do significado dos dados levantados empiricamente 

(LAKATOS e MARCONI, 2003). Bem como conclusiva, por ser estruturada em termos 

de procedimentos e buscar a obtenção de respostas para as questões e/ou hipóteses 

apresentadas, buscando atingir o objetivo estabelecido, conforme definido em Mattar 

(1994).  

  

3.3  Coleta dos dados, amostra e definição das variáveis   

 

Primeira fase  

 A primeira fase do levantamento teórico-empírico optou-se principalmente pela 

pesquisa eletrônica bibliográfica. Segundo Russo (2006) há uma tendência de 

aumento da disponibilidade dos artigos de livre acesso, visto que eles são mais 

imediatamente reconhecidos e citados que os artigos de acesso restrito. Wren (2005) 

observou que um terço dos artigos científicos publicados em revistas de alto fator de 

impacto podem ser encontrados usando programas de busca pela internet.    

Kuramoto (2006) declara que dentre todos os meios de informação disponíveis, 

os periódicos indexados apresentam-se como o meio de informação mais utilizado no 

meio acadêmico. Esse tipo de material apresenta as informações mais específicas e 

detalhadas sobre um determinado assunto.   

Atualmente mais de 180 instituições pertencentes a todos os estados do país 

possuem acesso on-line aos serviços promovidos pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por meio do sítio chamado 

Portal Periódicos (http://www.periodicos.capes.gov.br/). Este portal possui vários links 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
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referentes às mais diversas bases de dados, dividindo-se em links para acesso a 

"textos completos", "resumos" e "patentes, estatísticas, livros e outras fontes". Dentre 

estes, o link de acesso aos resumos traz importantes bases de dados.   

Segundo Santos  et al (2008),  a busca sistemática de informações científicas 

é uma atividade indispensável à realização da pesquisa. Essa atividade fornece uma 

visão global sobre o estado da arte referente ao campo de atuação abordado. Permite 

ao pesquisador obter uma noção clara sobre a influência de sua pesquisa no 

desenvolvimento do referido campo. Além disso, evita a realização de atividades de 

pesquisa já desenvolvidas. A figura 4 apresenta uma abordagem passível de ser 

adotada em atividades de levantamento bibliográfico.  

  

Figura 4: Etapas sistemáticas envolvidas no processo de levantamento 

bibliográfico.  

   

Fonte: Santos  et al (2008 p. 446)   
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A escolha correta das palavras-chave constitui uma parte fundamental do 

processo, para tanto, utilizamos as seguintes palavras chaves: qualidade de vida no 

trabalho, saúde do trabalhador, Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT).  

 

 

 

Segunda fase  

  

A coleta dos dados foi feita por meio da consulta à base de dados secundária 

da publicação de 2013 das 150 Melhores Empresas para Você Trabalhar no Brasil do 

Guia Você S.A. Revista Exame da Editora Abril. Os dados solicitados no questionário 

da empresa são referentes ao ano base anterior ao ano em que é publicada a 

Pesquisa, no caso, os dados que serão apresentados a seguir referemse ao ano de 

2012. Os dados foram gentilmente fornecidos pelo Programa de Estudo em Gestão 

de Pessoas -PROGEP-FIA em forma de uma planilha eletrônica em Excel, contendo 

o código identificador da empresa, o código da variável, bem como as perguntas feitas 

às empresas cadastradas.   

Do universo das 505 empresas que se inscreveram para participar da 

premiação das 150 Melhores Empresas para Você Trabalhar no Brasil do Guia 

Você/S.A. Selecionamos para amostra desse estudo 383 empresas, as 150 MEPT e  

233 demais empresas que foram pré-classificadas, porém não entraram no rol das 150 

MEPT, no qual foram avaliadas as suas Políticas e Práticas de Saúde.   

  Estes dados são obtidos por meio de um Termo de Responsabilidade e 

Reciprocidade desenvolvido pelo PROGEP, em que o pesquisador deve assinar, 

declarando que o uso dos dados será para fins estritamente acadêmicos.   

Para a análise inicial, optou-se por avaliar as respostas das variáveis de Saúde 

das 150 Melhores Empresas para Você Trabalhar do IQGP (Índice de Qualidade de 

Gestão de Pessoas) que avalia políticas, práticas e processos de gestão de pessoas 

a partir do questionário da empresa.    
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No segundo momento avaliamos as 233 demais empresas que foram 

selecionadas, mas não atingiram a nota do Índice de Felicidade no Trabalho (IFT) para 

entrarem no GUIA, com objetivo de saber quais são as principais diferenças das 

Políticas e Práticas de Saúde delas X as 150 MEPT.  

Para responder o problema deste estudo que tem como foco identificar e avaliar 

as Políticas e Práticas de Saúde das 150 MEPT foram selecionadas as seguintes 

variáveis que estão no Quadro 6.   

As variáveis selecionadas foram categorizadas conforme a hipótese levantada 

por este trabalho. As questões indagam se as ações de saúde das 150 MEPT 

respondem pela integridade, nos aspectos físicos, psicológicos e sociais dos seus 

colaboradores. É importante a compreensão do conceito de “variáveis”, uma vez que 

utilizamos esse termos diversas vezes, de acordo com Rubenstein (1986), Variáveis 

correspondem a proposições de grande impacto selecionadas para manipulação do 

fenômeno.   
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Quadro 6- Seleção das variáveis de Saúde do IQGP  

VARIÁVEIS   

FÍSICOS:  
  

• A Empresa oferece acesso a Assistência médica 
com subsídio de mais de 50%    

• A Empresa oferece acesso a Assistência médica 
com subsídio de menos de 50%    

• A Empresa oferece acesso a Assistência 
odontológica com subsídio de mais de 50%;  

  
• A Empresa oferece acesso a Subsídio para 

compra de medicamentos;    
• A empresa adota programas formais para garantir 

a qualidade de vida dos empregados;
  

  
• A empresa adota programas formais para  

flexibilizar a jornada de trabalho com objetivo de  

contribuir para a qualidade de vida de seus  
empregados;  

• A empresa tem programas formais para garantir a  
saúde dos empregados de modo preventivo?  

• A empresa promove programas e locais para  
prática de esportes e/ou subsídios para 
academia;    

• A empresa faz check up anual apenas para os 
executivos (diretores, gerentes e supervisores);

 

 
  

• A empresa faz check up anual para todos os 
empregados   

• A empresa promove orientação alimentar voltada  
aos empregados;  

• A empresa oferece programa nutricional voltada  
aos empregados;  

• A empresa oferece programa nutricional voltada  
aos empregados;  

• A empresa mapeia o perfil de saúde dos 
 
 

empregados;   
• A empresa realiza estudos relacionados à 

ergonomia das estações de trabalho;  
• A empresa adota programas formais visando à 

segurança do em  pregado;  
• A empresa adota programas formais visando à 

segurança do empregado;    
• Oferece treinamentos formais sobre 

comportamentos seguros e uso de EPI´s;    
• Existe uma comissão formal para monitoramento 

e melhoria constante da segurança.  

SOCIAIS:  

A Empresa oferece acesso a Consultórios médicos nas 
instalações da empresa;  

• A Empresa oferece acesso a Seguro de vida em 
grupo;  

• Há reuniões estruturadas com profissionais da 
empresa ou especialmente contratados para 
discussão e implementação de ações visando a 
melhor qualidade de vida no trabalho;  

• Há um sistema formal de compensação de horas 
extras, com redução de jornada em outro dia;  

• Há possibilidade de optar por horários flexíveis, 
desde que a prática esteja dentro das normas 
legais;  

• A empresa tem política de home-office;  

 Se sim, quantos % atuam dessa forma?  
• A empresa promove palestras e cursos voltados 

para prevenção de doenças para os empregados 
e seus familiares;  

• A empresa promove orientação alimentar voltada 
aos empregados os familiares de seus 
empregados;  

• Os gestores são cobrados formalmente pela 
segurança de seus subordinados;  

• Existem programas de conscientização dos 
empregados sobre a importância da segurança 
dentro da empresa;  

• Número total de afastamentos no ano de 2012;  

 Número total de acidentes de trabalho no ano de 
2012.  

PSICOLÓGICOS:  

• A Empresa oferece acesso a Atendimento 
psicológico;  

• Há cursos ou eventos voltados para estimular 
maior equilíbrio entre vida profissional e pessoal;  

• Há um programa estabelecido para que o volume 
e tempo de trabalho não prejudique a vida 
pessoal.  

• Há instalações e programas para lazer ou para a 
busca do equilíbrio entre o profissional e pessoal

 

 
Fonte: autoria própria   
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3.4  Método de análise dos dados   

As tabelas foram desenvolvidas por meio dos dados das variáveis, foi utilizado 

o método quantitativo, no qual os indicadores utilizados nessa fase podem ser 

divididos em dois tipos de estimativas: médias e proporções.  

A média de um conjunto de dados, pela ótica estatística, pode ser definida como 

o resultado da soma dos valores medidos, dividida pelo número de medições. A 

frequência relativa ou proporção é a relação entre o número de elementos que 

apresentam um atributo e o total de elementos considerados. O tipo de frequência 

mais utilizado, empregada neste trabalho, é aquele dado em percentagem, ou seja, 

multiplicador de 100.    

Já para análise das tabelas fizemos uso do método qualitativo, com uma 

abordagem descritiva conclusiva, os dados são analisados sob a ótica da análise 

descritiva, buscando-se ao final estabelecer conclusões claras aos objetivos 

estabelecidos.  

Os dados quantitativos também foram usados para identificar as principais 

políticas e práticas que o RH adota.   

Baseado na ideia de Minayo (2000) sobre a análise de pesquisas qualitativas 

realiza-se a análise e interpretação de forma conjunta, o que significa dizer que elas 

fazem parte de um mesmo movimento. Ele aponta três finalidades para a fase de 

análise de uma pesquisa: estabelecer uma compreensão dos dados coletados; 

confirmar ou não os pressupostos da pesquisa e/ou responder às questões 

formuladas, e ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado, articulando-o ao 

contexto cultural do qual faz parte.    

4- ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS   

 O Guia VOCÊ S/A das 150 MEPT, traz os pontos positivos e negativos que cada uma 

dessas empresas possui, conforme a visão dos seus funcionários. Para 

enriquecimento da discussão analisamos todos os pontos e trouxemos os cases 

relacionados à saúde ressaltado pelos funcionários como prática positiva da 

organização, afim, de associá-los as questões discutidas.   
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Tabela 1: Benefícios oferecidos pelas empresas   

Políticas e 

Práticas  Empresas  Diretoria  Supervisores e Gestores  Demais Empregados  

*legenda     não  todos  parte  não  todos  parte  não  todos  parte  

A Empresa 

oferece 

acesso a 

Assistência 

médica com 

subsídio de 

mais de 50%  

150 MEPT 11,33% 87,33% 1,33% 10,67% 86,67% 2,67% 9,33% 88,00% 2,67% 

  233 DEMAIS  21,89%  77,25%  0,86%  19,31%  77,25%  3,43%  21,89%  74,25%  3,86%  

A Empresa 

oferece 

acesso a 

Consultórios 

médicos nas  

instalações da 

empresa  
150 MEPT  44,00%  50,00%  6,00%  40,67%  49,33%  10,00%  39,33%  46,67%  14,00%  

  233 DEMAIS  63,09%  32,62%  4,29%  60,94%  32,62%  6,44%  60,94%  31,76%  7,30%  

A Empresa 

oferece 

acesso a 

Assistência 

odontológica 

com subsídio  
de mais de  
50%  

150 MEPT  33,33%  64,00%  2,67%  29,33%  68,00%  2,67%  30,00%  66,67%  3,33%  

  233 DEMAIS  54,51%  46,35%  0,00%  53,22%  46,78%  0,00%  53,22%  46,35%  0,43%  
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A Empresa 
oferece 
acesso a 
Subsídio para 
compra de 
medicamentos  

  
150 MEPT  44,00%  50,00%  6,00%  40,76%  49,33%  10,00%  39,33%  46,67%  10,00%  

  233 DEMAIS  63,09%  32,62%  4,29%  60,94%  32,62%  6,44%  60,94%  31,76%  7,30%  

A  empresa  
oferece  
acesso  a  
Atendimento  
Psicológico  

150 MEPT  34,00%  64,00%  2,00%  28,67%  67,33%  4,00%  28,67%  66,00%  5,33%  

  233 DEMAIS  61,80%  35,62%  1,29%  59,66%  36,91%  3,43%  61,37%  34,33%  4,29%  

A Empresa 
oferece 
acesso a 
Seguro de 
vida em grupo  

  
150 MEPT  9,33%  88,00%  2,67%  7,33%  90,00%  2,67%  7,33%  88,67%  4,00%  

  233 DEMAIS  21,46%  76,82%  1,72%  19,31%  77,25%  3,43%  19,74%  76,82%  3,43%  

 *Legenda- A Empresa oferece acesso a:  

Diretoria  não  todos  parte  

Supervisores e Gestores  não  todos  parte  

Demais Empregados  não  todos  parte  

  

 Segundo Hipólito (2002), a forma de recompensar ou beneficiar está atrelado a um 

valor simbólico, que representa quanto o indivíduo vale para organização. É esse 

caráter simbólico que reforça a importância de uma relação próxima entre aquilo que 

a organização valoriza ou quer estimular em seus profissionais e a prática de 

recompensas de modo a incentivar comportamentos e ações que agreguem valor.    
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 Conforme a tabela 1, quem trabalha nas 150 Melhores Empresas Para Você 

Trabalhar conta com benefícios fora do comum. No quesito acesso a Assistência 

médica com subsídio de mais de 50%. Essas empresas oferecem este benefício a 

todos os colaboradores: 87,33% diretoria; supervisores e gestores 86,67% aos demais 

empregados 88,00%. Em comparação às 233 demais empresas, elas também 

estendem esse beneficio a todos os funcionários, porém em proporção menor. 

Observa-se que é um benefício que o RH de ambos os grupos de empresas oferecem 

em maior proporção. Podemos destacar a prática do grupo Whirlpool Latin Amarica, 

cuja assistência médica é extensiva aos demais dependentes e cônjuges hétero ou 

homossexuais. Na Cenibra o plano de saúde é considerado excelente pelos 

funcionários. No Setor de Cooperativas a Central Nacional Unimed, o plano de saúde, 

é extensivo à família e sem nenhum custo.   

 Quando ao acesso a Consultórios médicos nas instalações das empresas, não é uma 

ação amplamente adotada pela MEPT, mas também não rara, 50% delas oferecem 

este benefício, e as que oferecem estendem a todos os funcionários, como é o caso 

da Eurofarma que na sua unidade de Itapevi-SP, há consultório médico e a empresa 

3M oferece laboratório de diagnóstico interno. Nas 233 demais empresa o número é 

menor, totalizando 32,62%.   

 No que se refere ao acesso a Assistência odontológica com subsídio de mais de 50%. 

As 150 MEPT oferecem a todos os níveis hierárquicos da empresa, essa ação também 

se repete nas 233 demais empresas. O que difere é que nas 150 MEPT cerca de 70% 

dos colaboradores possui este benefício e nas 233 demais empresas a media é de 

46%. É um benefício que o RH procura oferecer. Normalmente às empresas que têm 

plano de saúde, oferecem também o odontológico. É o caso da Casa Sol do setor de 

varejo, os benefícios são bastante elogiados pelo time, principalmente o convênio 

médico e o plano odontológico, 100% custeado pela empresa.  

 Em relação se a empresa oferece acesso a Subsídio para compra de medicamentos, 

é uma prática pouco expressiva das 233 demais empresas, em contrapartida as 150 

MEPT, em média 50% delas oferecem este beneficio que se estende a todos os 

colaboradores. Como por exemplo, a Construtora Saraiva de Rezende, no qual os 
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funcionários apontam como ponto positivo possuírem descontos em farmácias. Na 

empresa São Marco os funcionários elogiam o desconto de 90% para compra de 

medicamentos. Este é mais um dos benefícios que o RH demonstra interesse em 

oferecer.     

Outro beneficio que nos chama atenção e se a empresa oferece acesso a 

Atendimento Psicológico. Das 150 MEPT em média 65 empresas oferecem esse 

acesso, como por exemplo, a empresa CPFL Paulista que oferece atendimento 

psicológico aos funcionários, prática ressaltada como positiva pelos atendidos. A 

Ticket empresa do setor de serviços se preocupa com o bem estar do time e 

reembolsar sessões de terapia. Já nas 233 o número de empresas que aderem a essa 

prática é baixo, apenas 35 empresas. O estresse no trabalho leva mais de 1 milhão 

de brasileiros a receber auxílio-doença.  A maioria das empresas não sabem lidar com 

problemas psicológicos dos funcionários. Para Anadergh Barbosa Branco (2000), 

professora de medicina do trabalho da UnB e autora do estudo, o número de 

funcionários afastados, é preocupante, pois este fato repercute na sociedade como 

"criadora de uma legião de incapacitados". Sintomas físicos como tensões 

musculares, dores de cabeça e dores no intestino são características de quem precisa 

de tratamento médico e não está se cuidando como deveria. Também há sinais 

emocionais, como ansiedade, culpa, depressão e raiva, que levam a ações 

inadequadas e "explosões" no trabalho.  

Além das estatísticas levantadas pela UnB, a ISMA (Associação Internacional 

de Cuidados com o Estresse, em tradução livre do inglês) aponta que 70% da 

população brasileira sofrem de estresse. Desse total, 30% apresenta burnout, que é o 

estado de exaustão física e mental que pode levar à depressão e até ao suicídio.  

Marilda Lipp (1996) também chama a atenção para os prejuízos significativos 

com isso, já que o auxílio-doença é cedido pelo Ministério da Previdência, ou seja, tem 

origem em dinheiro público.  Estima-se que o prejuízo, seja de 3,5% do PIB (Produto 

Interno Bruto) do país, considerando faltas, ausência na empresa, presenteísmo 

(quando a pessoa está fisicamente no local, mas alheia ao que faz), e a licença-
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médica, todos considerados como problemas de saúde. O prejuízo maior é do 

trabalhador, que prejudica o seu bem maior, que é a sua saúde (LIPP, 1996).   

Diante destes dados que são alarmantes, esperávamos que tanto as 150 MEPT 

como as 233 demais empresas dessem uma maior atenção no que se refere ao 

atendimento psicológico dos seus colaboradores em todos os níveis hierárquicos.  

O último benefício oferecido pelas empresas analisadas foi o acesso a Seguro 

de vida em grupo.  A tabela mostra que é um benefício que as 233 demais empresas 

se preocupa em oferecer a todos os colaboradores, porém não são todas empresas.  

Já nas 150 MEPT, 90% delas oferecem este benefício, e as que oferecem são a todos 

os colaboradores . É uma prática de grande adesão por parte do RH. Uma ação 

valorizada pelos funcionários, pois o seguro de vida é uma atitude inteligente e 

preventiva para garantir proteção financeira em caso da ocorrência de alguma 

eventualidade que possa afetar negativamente as finanças de uma pessoa e de sua 

família, como uma doença grave, invalidez ou falecimento.  

.  

Tabela 2: A empresa adota programas formais para garantir a qualidade de vida 

dos empregados?  

  

  

Políticas e Práticas  

  

Percentual  

  

  150 MEPT  233 demais 

empresas  

Não, a empresa não adota programas formais  
para garantir a qualidade de vida dos 

empregados.  

1,33  9,44  

Sim e há reuniões estruturadas com 
profissionais da empresa ou especialmente 
contratados para discussão e implementação 
de ações visando a melhor qualidade de vida 
no trabalho  

  

82,67  53,65  
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Sim e há cursos ou eventos voltados para 

estimular maior equilíbrio entre vida profissional 

e pessoal  

84,67  66,09  

Sim e há instalações e programas para lazer ou 

para a busca do equilíbrio entre o profissional e  
82,67  48,07  

pessoal    

Há 2 anos ou menos - V1059 a V1063  

  

5,33  21,03  

 Entre mais de 2 e menos de 5 anos - V1059 a 

V1063  
19,33  32,62  

 Mais de 5 anos - V1059 a V1063  

  

74  36,91  

  

 Um programa de bem estar e qualidade de vida é uma tarefa complexa que passa por 

diferentes etapas de um processo gradual e contínuo. Planejar programas de 

promoção de saúde, qualidade de vida ou bem-estar nas empresas implica uma 

reflexão sobre quais serão as áreas abordadas, o que, por sua vez, implica delinear o 

conceito e identificar os objetivos e expectativas da empresa com o programa. O 

aprofundamento dos conhecimentos a respeito da empresa e suas estratégias é 

fundamental para que se possa atender suas necessidades específicas.  

 Pelos achados nesta tabela 2, fica nítido que as 150 MEPT possuem sim, programa 

estruturado voltados a qualidade de vida dos empregados. Como no caso do Hospital 

Unimed Sul Capixaba, que têm como ponto positivo levantado pelos funcionários: as 

práticas de saúde e a qualidade de vida, massagem semanal, aulas de dança, 

atendimento nutricional e psicológico. Apenas 1,33 delas não têm o programa 

estruturado, já nas 233 demais empresas esse número é de 9,44%, ou seja, 21 dessas 

empresas não estão preocupadas com a qualidade de vida dos funcionários.  

 Nas 150 MEPT, 82,67% dessas empresas realizam reuniões estruturadas com 

profissionais da empresa ou especialmente contratados para discussão e 

implementação de ações visando a melhor qualidade de vida no trabalho. Nas 233 

demais empresas esse número é de 53,65%. Para o sucesso e manutenção de um 

PQVT, estas reuniões se tornam fundamentais.   
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 De forma mais prática podemos definir QV, sendo o equilíbrio entre a vida pessoa e 

profissional. Dentro desta visão 84,76 % das MEPT promovem cursos e eventos 

voltados para este equilíbrio. Em contrapartida nas 233 demais empresas esse 

número é de 66,09%.   

No grupo 150 MEPT, em 82,67% das empresas, há instalações e programas 

para lazer ou para a busca do equilíbrio entre o profissional e pessoal. Nas 233 demais 

empresas menos de 50% delas adotam essa prática. Possuir um ambiente e um 

programa de lazer em uma organização colabora para melhorar o clima interno e 

motivar os funcionários. Com a proposta de aproximar pessoas, culturas e ideias 

diferentes, algumas empresas classificadas no Guia construíram ambientes menos 

cinza e mais humanos. São lugares que lembram tudo – um museu, um shopping ou 

um bar -, menos local de trabalho.   

Nestes locais os colaboradores podem exercitar o corpo e a mente de várias 

formas: jogando pôquer, tocando guitarra, correndo na esteira, admirando obras de 

arte, ou apenas trabalhando. Como no caso de algumas empresas: na Ecorodovias, 

em São Bernardo do Campo (SP), no terraço a céu aberto, funcionários podem ler, 

acessar a internet ou simplesmente fazer uma pausa no dia.  A Ambev, em São Paulo 

(SP) possui ambiente com iluminação e decoração típicas de bar torna as reuniões de 

trabalho mais descontraídas e produtivas.   

Na Google, a melhor empresa do ano, as áreas de descanso e lazer seguem o 

padrão de bem estar mundialmente conhecido (e copiado): salas e jogos e 

entretenimento, cantos com poltronas, pufes e redes para um rápido cochilo e estúdio 

com instrumentos musicais. Para estreitar o relacionamento entre os funcionários, as 

equipes recebem verbas específicas para sair juntos depois do expediente. É como 

uma ajudinha para a happy hour da turma, além de unir o time, a ideia é derrubar 

possíveis barreiras hierárquicas.   

Um dado que nos chama a atenção é,  que este conjunto de práticas nas 150 

MEPT acontece há mais de 5 anos em 74% delas, sendo que nas 233 demais 

empresas, 21,03 % se encontra entre  2 anos ou menos  e 32,62% entre mais de 2 e 



94  

  

menos de 5 anos.   A adoção por Programas de Qualidade de Vida no Trabalho tem 

sido uma prática que o RH da MEPT tem buscado e investido.   

  

Tabela 3: A empresa adota programas formais para flexibilizar a jornada de 
trabalho com objetivo de contribuir para a qualidade de vida de seus 
empregados.   

  

  

Políticas e Práticas  

  

Percentual  

  

  150 MEPT  233 demais 

empresas  

Não, a empresa não adota programas formais 

para flexibilizar a jornada de trabalho com 

objetivo de contribuir para a qualidade de vida 

de seus empregados.  

14,67  28,76  

Sim e há um programa estabelecido para que o 
volume e tempo de trabalho não prejudique a 
vida pessoal  

  

37,33  14,59  

Sim e há um sistema formal de compensação 

de horas extras, com redução de jornada em 

outro dia.  

61,33  47,21  

Sim e há possibilidade de optar por horários 

flexíveis, desde que a prática esteja dentro das 

normas legais.   

56,67  38,20  

Sim e a empresa tem política de home-office.  

  

27,33  8,58  

Há 2 anos ou menos - V1059 a V1063  

  

8,67  14,16  

 Entre mais de 2 e menos de 5 anos - V1059 a 

V1063  
21.33  28,31  

 Mais de 5 anos - V1059 a V1063  

  

55,33  28,76  
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Algumas das 150 METP vêm se destacando por oferecer práticas que têm 

garantindo aos seus funcionários um trabalho com mais qualidade de vida. São ações 

que não entram no pacote de remuneração, mas que podem valer muito mais que 

dinheiro, é o caso das empresas que adotam programas formais para flexibilizar a 

jornada de trabalho. Neste aspecto somente 14,64% das 150 MEPT não adota o 

programa, já nas 233 demais empresas 28,76%.  

Quando se perguntou se há um programa estabelecido para que o volume e 

tempo de trabalho não prejudique a vida pessoal. As 150 MEPT 37,33% responderam 

que possui e as 233 demais empresas o número é bem menor  

14,59%.  Ambos os grupos de empresas demonstram fragilidade nesta questão. Se o 

volume de trabalho não é gerenciado pode haver um desgaste tanto físico quanto 

emocional por parte dos funcionários. A corrida desenfreada ao lucro e a satisfação 

de necessidades individuais ou coletivas, criadas artificialmente, não permiti muitas 

vezes uma pausa para eliminar o sofrimento imposto pelo trabalho. No grupo das 150 

MEPT, a empresa Eternit para gerenciar o volume de trabalho, incentiva os 

funcionários a evitar horas extras, ponto ressaltado como positivo por parte dos 

colaboradores.   

Em uma situação de trabalho desequilibrada, na qual o trabalhador não tem 

espaço de manobra e não consegue corrigir as distorções da situação de trabalho, o 

trabalho passa a representar um custo elevado. Podemos dizer que o volume de 

trabalho é incompatível com aquele individuo ou aquele grupo, gerando um efeito 

negativo, que vai se manifestar no corpo ou na mente do trabalhador. Em locais de 

elevada carga de trabalho, diversos efeitos negativos, sintomas, podem aparecer na 

organização: elevado índice de faltas (absenteísmos), baixa na produção, na 

qualidade ou na produtividade.  

Sobre a existência de um sistema formal de compensação de horas extras, com 

redução de jornada em outro dia, as 150 MEPT, 61,33% responderam que sim e as 

233 demais empresas 47,21%. Esta pergunta está relacionada à Lei 9.601 de 21 de 

janeiro de 1998, que deu nova redação ao artigo 59 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, legalizando-se a possibilidade do empregador quanto a criação de um banco 
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de horas, ao qual permite que o excesso de horas de um dia possa ser compensado 

em outro, sem acréscimo ou redução de salário, flexibilizando a jornada do trabalho, 

durante um período de baixa ou alta produção.  Já que é uma questão de CLT tanto 

150 MEPT quanto as 233 demais empresas deveria aderir a esta prática.  

Já na  questão sobre a possibilidade de optar por horários flexíveis, desde que 

a prática esteja dentro das normas legais, no mundo das melhores empresas é quase 

uma regra. Atualmente 56,67%, delas já trabalha com esse conceito, o que evidência 

uma relação de confiança cada vez maior entre empresas e empregados. É o caso da 

Symantec Brasil, na qual todos os funcionários têm horário flexível, uma prática 

positiva aos olhos dos funcionários.   

Em algumas, empresas a liberdade de horário significa apenas escolher entre 

entrar mais tarde e sair mais cedo, compensando as primeiras horas do expediente. 

Mas em outras, o livre arbítrio de horário é total. Outra prática que começou na 

indústria farmacêutica e hoje já se estende em outros setores é a de encurtar as 

sextas-feiras. Exemplo na consultoria Accenture, durante o verão, o último dia útil da 

semana termina às 12h30. Na Monsanto, o funcionário pode encerrar o expediente às 

15 horas toda sexta-feira, desde que trabalhe um pouquinho mais nos outros dias da 

semana.     

 Quando foi questionado se a empresa tem política de home-office, 27,33% das 150 

MEPT responderam que sim. As 233 demais empresas somente 8,58% atua desta 

forma. É uma política que aos poucos vem ganhando espaço, pois tem prós e contras.   

Um artigo publicado pela revista Exame intitulado: “O home-office é mesmo o 

vilão da produtividade?”. Contribuiu nos dando uma visão mais ampla sobre o assunto. 

Um novo estudo “Global Evolving Workforce”, da Dell e da Intel, mostrou que 54% dos 

brasileiros sentem que o trabalho remoto rende mais. Os que discordam dessa 

afirmação são apenas 14%. A mesma pesquisa, cuja versão global ouviu 5 mil 

profissionais em 12 países, também mostra que os brasileiros associam home office 

à qualidade de vida: 49% sentem menos estresse e 33% dormem mais quando não 

precisam ir ao escritório.  

http://www.exame.com.br/topicos/qualidade-de-vida
http://www.exame.com.br/topicos/qualidade-de-vida


97  

  

A associação entre home office e produtividade, no entanto, passa ao largo da 

percepção dos empregadores. No Brasil, somente 36% das empresas adotam a 

modalidade, segundo um recente estudo da SAP. “Na maioria dos casos, isso é visto 

como recompensa para o funcionário, uma ‘concessão’ do chefe”, diz Kullock (2015). 

Na prática, são poucas as empresas que vêem o home office como meio para reduzir 

custos e aumentar a produtividade da equipe.  

Das “quadradas” às moderninhas, a maioria das empresas ainda sofre com a 

falta de experiência com a modalidade. Kullock (2015), afirma: “Realmente é muito 

mais difícil gerir e motivar pessoas à distância do que presencialmente”.  

Apesar das dificuldades, a alternativa parece ter futuro. Segundo um estudo 

geracional global da PwC, de 2013, 64% da geração Y trabalharia de casa, se tivesse 

a opção. Kullock (2015) diz que a adesão ao home office tende a aumentar, por três 

motivos: o trânsito dramático nas cidades, a pressão por redução de custos nas 

empresas e o desenvolvimento de tecnologias de comunicação cada vez mais 

avançadas. Isso não quer dizer, contudo, que o futuro do trabalho será o isolamento 

absoluto. "A presença física é e deverá continuar sendo importante", diz a especialista. 

Não por acaso, o modelo de home office que mais ganha espaço é o parcial, isto é, 

que divide o expediente entre a casa e o escritório.  

  No conjunto destas práticas, como vimos, ainda há vários aspectos para se 

desenvolver. Nas 233 demais empresas é uma ação nova e de pouca adesão, já nas 

150 MEPT as empresas que possuem estas práticas a fazem por mais de 5 anos.    

  

Tabela 4: A empresa tem programas formais para garantir a saúde dos 

empregados de modo preventivo?  

  

  

Políticas e Práticas  

  

Percentual  

  

  150 MEPT  233 demais 

empresas  

http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/so-36-das-empresas-adotam-home-office-no-brasil-diz-estudo
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/so-36-das-empresas-adotam-home-office-no-brasil-diz-estudo
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/so-36-das-empresas-adotam-home-office-no-brasil-diz-estudo
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Não, a empresa não adota programas formais 

para garantir a saúde dos empregados de modo 

preventivo.   

0,00  6,01  

    

Sim e a empresa promove programas e locais 

para prática de esportes e/ou subsídios para 

academia.  

82,00  51,07  

Sim e a empresa promove palestras e cursos 

voltados para prevenção de doenças para os 

empregados e seus familiares  

82,67  53,22  

Sim e a empresa faz check up anual apenas 

para os executivos (diretores, gerentes e 

supervisores).  

44,67  19,74  

Sim e a empresa faz check up anual para todos 
os empregados  

  

32  23,18  

Empresas que não oferece check up para os 

funcionários.  
23,33  57,08  

Sim e a empresa promove orientação alimentar 

voltada aos empregados  
76  47,64  

Sim e a empresa promove orientação alimentar 
voltada aos empregados os familiares de seus 
empregados  

  

28,67  8,58  

Sim e a empresa oferece programa nutricional 

voltada aos empregados  
63,33  27,40  

Sim e a empresa mapeia o perfil de saúde dos 

empregados  
62,67  43,35  

Sim e a empresa realiza estudos relacionados à 

ergonomia das estações de trabalho  
83,33  61,80  

Há 2 anos ou menos - V1059 a V1063  

  

2  10,30  

 Entre mais de 2 e menos de 5 anos - V1059 a 

V1063  
16,67  24,46  

 Mais de 5 anos - V1059 a V1063  

  

78,67  55,76  
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 Quando o assunto é saúde as 150 MEPT, são um exemplo, pois todas elas possuem 

programas formais para garantir a saúde dos empregados de modo preventivo. Este 

quadro não se repete nas 233 demais empresas. Não é á toa que os funcionários das 

MEPT deram nota 88,0 à afirmação “a companhia atende adequadamente minhas 

necessidades de saúde e outros benefícios” (Guia VOCÊS/A pg.61). Segundo 

Lancman (2004), a complexidade dos fatores que envolvem a relação trabalho e 

saúde tem ganhado um novo olhar a parti da compreensão de que, se o trabalho é 

gerador de doenças e sofrimento, a prevenção deve se dar a partir de mudanças na 

organização de situações de trabalho concretas. Essas novas abordagens vêm se 

contrapor a certas correntes que acreditam que é possível prevenir doenças 

ocupacionais a partir de mudanças parciais e paliativas que não considera o caráter 

coletivo e global da problemática.   

 Na questão a empresa promove programas e locais para prática de esportes 

e/ou subsídios para academia? 82% das 150 MEPT estão preocupadas em promover 

mais saúde para seus colaboradores por meio da prática da atividade física, já 233 

demais empresas a metade delas 51,07% realiza ações como esta.  

Segundo Kilimnik e at. (1994 p. 307) “hoje, a ênfase é na substituição do sedentarismo 

e do estresse por um maior equilíbrio entre trabalho e lazer que resulte em melhor 

qualidade de vida no trabalho.” Na Unilever Brasil, um dos pontos positivos 

destacados pelos funcionários é uma área de lazer com sala para aulas de dança, 

ioga e pilates. A CPFL Paulista concede aos funcionários academia gratuita na sede, 

na Internacional Peper, há grupos de corrida e mensalidade de 32 reais na academia 

do clube. No Centro Administrativo do Itaú, em São Paulo (SP): o prédio abriga uma 

academia de ponta à disposição dos empregados por um preço abaixo do mercado.  

Quando questionado se a empresa promove palestras e cursos voltados para 

prevenção de doenças para os empregados e seus familiares, 124 empresas das 150 

MEPT promovem estas práticas, isso nos releva o quanto a educação para saúde 

acontece nestas organizações. O mesmo número 124 se repetiu nas 233 demais 

empresas. A Unimed Cascavel, promove o programa antitabagismo e ainda subsidia 

80% do remédio para o tratamento. Na Unimed Federação Rio possui o projeto: “É 
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tempo de Se Cuidar”, que tem várias ações de bem estar e grupos de combate às 

doenças. Na Unimed FESP, o motivo de orgulho para os funcionários são as ações 

de saúde voltada à comunidade tais como a vacinação para as famílias e atividade 

para terceira idade. E, por fim, na Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo/RS, os 

funcionários têm acesso ao Espaço Vida, que oferece programa de promoção da 

saúde, ações preventivas e controle de doenças crônicas.  

Nas questões relativas se as empresas oferecerem check up anual, nas 150 

MEPT, 44,67% realizam check up para os seus executivos (diretores, gerentes e 

supervisores), e 233 demais empresas somente 19,74%. Já para todos os 

empregados 48 empresas, das 150 MEPT realizam o check up. Nas 233 demais 

empresas o número é de 54 empresas. E ainda temos no grupo das 150 MEPT 23,33% 

que não realizam check up e nas 233 demais empresas 57,08%. Diante dos dados 

apresentados nos indagamos: uma vez que o check up é tão relevante para nossa 

saúde porque a adesão a essa prática não é tão grande por ambos os grupos de 

empresas? Uma das justificativas, talvez seja o valor deste serviço levando em conta 

o grande número de funcionários que essas empresas possuem.  

 Os benefícios que uma alimentação saudável traz para organismo são indiscutíveis. 

Hoje existe uma gama de artigos que associam saúde, bem estar, beleza e qualidade 

de vida a uma boa alimentação. Para tanto, nas questões que se segue vamos avaliar 

como as empresas lidam com esta prática. Primeira, a empresa promove orientação 

alimentar voltada aos empregados?  Mais uma vez as 150 MEPT se preocupam com 

saúde dos seus funcionários, agora por meio de orientação alimentar, 76% delas tem 

essa prática. Na empresa São Marco um dos pontos positivos é a qualidade da comida 

servida no refeitório, prática que é elogiado pelos funcionários. Na Google, existe a 

Feira livre: para incentivar a alimentação saudável. Na Ourofino (SP) tem o projeto Kit 

Horta: cada funcionário tem direito a 10 quilos de frutas, legumes e verduras por 

semana. Já nas 233 demais empresas 47,64%, promove orientação alimentar, ou 

seja, menos da metade, sendo que por meio de cartilhas, cartazes, dicas nos murais 

ou restaurantes, palestras, a empresa poderia promover esta prática.   
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Outra questão foi se a empresa promove orientação alimentar voltada aos 

empregados e aos familiares.  Em ambos os grupos de empresa os números caem 

em 28,67% nas 150 MEPT X 8,58% nas 233 nas demais empresas. Principalmente 

porque a prática nesta questão se estende aos familiares dos empregados. Outro item 

era se a empresa oferece programa nutricional voltada aos empregados.  

Diferente de orientação alimentar, um programa nutricional é algo mais complexo, pois 

exige a presença de um profissional da área, especificamente um nutricionista e um 

acompanhamento mais de perto do processo. Das 150 MEPT, 63,33% possuem um 

programa nutricional. Como exemplo a empresa ALGAR S/A, que pertence ao setor 

de serviços, é muito elogiada pelos funcionários pelo Plano de Desenvolvimento 

Individual de Saúde que tem como metas baixar o colesterol, emagrecer e começar a 

praticar exercícios. No grupo das 233 demais empresas  27,47% realizam esta prática, 

um número bem baixo.   

Nas 150 MEPT, 62,67% das empresas mapeia o perfil de saúde dos 

empregados. Ressaltado como ponto positivo pelos funcionários na empresa  

Internacional Peper, é realizado coleta de exames de colesterol, triglicérides e 

glicemia. No Hospital Albert Einstein os funcionários podem fazer sem custo no próprio 

hospital, exames de prevenção de câncer de próstata, mamografia e papanicolau.  Em 

contrapartida nas 233 demais empresas esse número é de 43,35%, ou seja, menos 

da metade deste grupo de empresas realizam essa prática.   

Quando questionado se a empresa realiza estudos relacionados à ergonomia 

das estações de trabalho, 83,33% das MEPT responderam que sim e 61,80% das 233 

demais empresas que também realizam esta ação. Essa é uma prática que o RH 

realiza porque faz parte da NR 17 – Ergonomia (Norma Regulamentadora de 

Segurança e Medicina do Trabalho), que regulamentou e estabeleceu normas e 

critérios referentes à organização do trabalho, como a introdução das pausas, jornada 

de trabalho, condições de mobiliário e equipamentos, levantamentos e transporte de 

cargas.  Os resultados das 233 demais empresas revelam que boa parte dessas 

empresas não está cumprindo a NR17. Dado preocupante porque segundo a 

Previdência Social (2013) a LER/DORT acomete cerca de 80% dos trabalhadores no 

auge da sua produtividade. Isso acarreta danos financeiros a empresa, ao país e 
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principalmente à saúde do trabalhador. A fim de prevenir estas lesões a empresa 3M 

oferece fisioterapeuta no horário de expediente.  

Vale ressaltar a importância da Análise Ergonômica no Trabalho (AET), pois 

pode prover instrumento que possibilita dar visibilidade ao trabalho realizado, 

possibilitando quantificar, qualificar, investigar, justificar e contextualizar as cargas de 

trabalho, a interação entre elas e a associação com os possíveis desgastes, evidentes 

ou futuros, no trabalhador e sua interferência na produção. Além disso, permite 

evidenciar problemas relacionados à organização do trabalho e possibilidades de 

mudança no que se refere à organização do cotidiano laboral.  

Quanto ao tempo que as empresas realizam programas formais para garantir a 

saúde dos empregados de modo preventivo, mais uma vez as 150 MEPT mostraram 

superioridade em relação às 233 demais empresas, pois 78,67% praticam essas 

ações por mais de 5 anos.   

  

Tabela 5: A empresa adota programas formais visando à segurança do 

empregado.  

  

Políticas e Práticas  

  

Percentual  

  

  150 MEPT  233 demais 

empresas  

a- Não, a empresa não adota programas 
formais visando a segurança do empregado .  

  

2,67  

  

9,44  

  

b- Sim e oferece treinamentos formais sobre 
comportamentos seguros e uso de EPI´s  

  

88,00  

  

75,11  

  

c- Sim e existe uma comissão formal para 
monitoramento e melhoria constante da 
segurança  

  

90,00  

  

71,67  
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d- Sim e os gestores são cobrados formalmente 
pela segurança de seus subordinados  

  

79,33  

  

57,08  

  

e- Sim e existem programas de conscientização 
dos empregados sobre a importância da 
segurança dentro da empresa  

  

88,67  

  

69,96  

  

f- Há 2 anos ou menos - V1059 a V1063  

  

2,00  

  

10,30  

  

g- Entre mais de 2 e menos de 5 anos - V1059 

a V1063  
16,67  

  

24,46  

  

h- Mais de 5 anos - V1059 a V1063  

  

78,67  

  

55,79  

  

  

  A primeira pergunta desta tabela questiona se as empresas adotam programas 

formais visando à segurança do empregado. Das 150 MEPT 2,27% delas não adotam 

programas formais de segurança e nas 233 demais empresas esse número é de 

9,44%. Mesmo sendo um número pequeno de ambos os grupos de empresas é 

preocupante, estas empresas talvez estejam cumprindo somente a legislação básica, 

mas não possuem um programa estruturado no quesito segurança do trabalho.  

Quando perguntado se a empresa oferece treinamentos formais sobre 

comportamentos seguros e uso de EPI, das 150 MEPT, 88% responderam que sim e 

75,11% das 233 demais empresas também responderam positivamente. Mesmo 

sendo um número alto de ambos os grupos de empresas, esperava-se que fosse 

maior, pois esta pergunta se refere de maneira direta a NR 6. Para os fins de aplicação 

desta Norma Regulamentadora, considera-se Equipamento de Proteção Individual - 

EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado 

à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.    

Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em  

Medicina do Trabalho – SESMT, ouvida a Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes - CIPA e trabalhadores usuários, recomendar ao empregador o EPI 
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adequado ao risco existente em determinada atividade. No item 6.6.1, cabe ao 

empregador quanto ao EPI: orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, 

guarda e conservação.    

Outra questão levantada é sobre a existência de uma comissão formal para 

monitoramento e melhoria constante da segurança, como a questão anterior, esta 

pergunta se relaciona a outra Norma Regulamentadora NR 5- A Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes - CIPA - tem como objetivo a prevenção de acidentes e 

doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o 

trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Em 90% 

das 150 MEP possui uma comissão formal para monitoramento e melhoria constante 

da segurança e nas 233, 71,67%.   

A CIPA tem por atribuição:  

a) identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, com 

a participação do maior número de trabalhadores, com assessoria do SESMT, onde 

houver;  

b) elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de 

problemas de segurança e saúde no trabalho;  

c) participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção 

necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho;  

d) realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de trabalho 

visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança 

e saúde dos trabalhadores;  

e) realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu 

plano de trabalho e discutir as situações de risco que foram identificadas;  

f) divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho;  
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g) participar, com o SESMT, onde houver, das discussões promovidas pelo 

empregador, para avaliar os impactos de alterações no ambiente e processo de 

trabalho relacionados à segurança e saúde dos trabalhadores;  

h) requerer ao SESMT, quando houver, ou ao empregador, a paralisação de 

máquina ou setor onde considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde 

dos trabalhadores;  

i) colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e PPRA e de outros 

programas relacionados à segurança e saúde no trabalho;  

j) divulgar e promover o cumprimento das Normas Regulamentadoras, bem como 

cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho, relativas à segurança e 

saúde no trabalho;  

l) participar, em conjunto com o SESMT, onde houver, ou com o empregador da 

análise das causas das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de 

solução dos problemas identificados;  

m) requisitar ao empregador e analisar as informações sobre questões que tenham 

interferido na segurança e saúde dos trabalhadores;  

n) requisitar à empresa as cópias das CAT emitidas;  

o) promover, anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver, a Semana  

Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT;  

p) participar, anualmente, em conjunto com a empresa, de Campanhas de Prevenção 

da AIDS.  

 Vale ressaltar que nas 150 MEPT, 90% das empresas possuem uma equipe 

de CIPA, é o caso da empresa Cenibra do setor de Papel e Celulose, um dos pontos 

positivos destacados pelos funcionários é que os gastos com segurança do trabalho 

são definidos pela CIPA. Não podemos afirmar que 90% das 150 MEPT seguem todas 

as atribuições destinadas a CIPA, mas podemos afirmar que uma empresa que não 
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possui uma equipe como esta, mesmo sendo obrigatória pela legislação, a saúde e a 

segurança dos trabalhadores corre sérios riscos.   

As duas questões que se seguem nos chamaram a atenção porque não estão 

ligadas a nenhuma Norma Regulamentadora, e o resultado revela o porquê as 150 

MEPT, são superiores às 233 demais empresas, principalmente no aspecto segurança 

no trabalho.  A primeira questão: se os gestores são cobrados formalmente pela 

segurança de seus subordinados? Nas 150 MEPT, 79,33% dos gestores são cobrados 

e nas 233 demais empresas 57,08%.  A segunda questão: se existem programas de 

conscientização dos empregados sobre a importância da segurança dentro da 

empresa, 88,67% das 150 MEPT responderam que sim e das 233 demais empresas 

69,96%.  

Se não houve uma participação da liderança a ações de segurança no trabalho 

não se tornam eficazes, estas ações precisam fazer parte da Cultura da Empresa. 

Como o exemplo de três empresas que levam bem a sério a questão de segurança. 

O grupo Weber Saint-Gobain do setor de construção, é elogiado pelos funcionários no 

aspecto segurança, mais da metade das unidades da empresa nunca teve acidente 

com afastamento, consequência de ações de segurança bem disseminadas. 

Pertencente ao setor de serviços, a MRS Logística tem como ponto positivo a grande 

preocupação com a segurança no trabalho. No grupo Randon Implementos além de 

ter um atendimento completo na área da saúde, a preocupação com a segurança 

também é grande, que o período de integração de funcionários passou de dois dias 

para uma semana por causa disso.  

Quanto ao tempo da realização desse conjunto de práticas, que adotam 

programas formais visando à segurança do empregado, novamente o quadro se 

repete, nas 150 MEPT, 78,67% realizam essas práticas há mais de 5 anos, nas 233 

demais empresas 55,79%. Isso nos revela que as 150 MEPT possuem consistência 

em suas políticas e práticas voltadas à saúde e segurança do trabalhador.    
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Tabela 6: Número total de afastamentos no ano de 2012  

  

Políticas e Práticas  
n. total de 

funcionários  n. real  
Percentual  

150 MEPT  642342  28674  4,46  

233 DEMAIS  438430  18999  4,33  

  

Tabela 7: Número total de acidentes de trabalho no ano de 2012  

  

Políticas e Práticas  
n. total de 

funcionários  
n. de 

acidentes  
Percentual  

150 MEPT  642342  8224  1,28  

233 DEMAIS  438430  5114  1,17  

  

 A análise conjunta da tabela 6 e 7, só nós foi possível depois do fornecimento do 

número total de funcionários de que cada empresa participante (IQGP) respondeu que 

possui. Graças a esse número a comparação entre o número de empregados 

afastados e dos acidentados das 150 MEPT X 233 demais empresas, foram mais 

próximas a realidade.    

 Quando analisamos os percentuais do número de funcionários afastados e 

acidentando das 150 MEPT e da 233 demais empresas, não são altos, e em ambos 

grupos de empresas a diferença nos percentuais são pequenos, levando em conta o 

número de funcionários que estas empresas possuem. Esse resultado justificar-se 

pelo fato de existir uma Legislação de Segurança do Trabalho principalmente as NR’s 

e também porque boa parte dessas organizações possuem programas formais que 

visam a segurança do empregado. Nas 150 MEPT, esses programas vão além do que 

a legislação impõe, tudo para garantir a segurança do seu colaborador.  Mesmo que 

o percentual pareça pequeno quando olhamos os números reais de acidentados na 

tabela o dado é preocupante, porque não se sabe se este acidente deixou sequelas 

ou se teve vítimas fatais.   
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A análise da tabela 6 nos surpreende o número real de pessoas afastadas.  

Nas 150 MEPT temos 28674 e nas 233 demais empresas 18999. Dados do Ministério 

da Previdência Social (2013) apontam que estes afastamentos tem sido motivados 

por fatores de riscos ergonômicos e a sobrecarga mental, no qual têm superado os 

traumáticos, como fraturas.  

O Brasil, a despeito da modernização tecnológica e da melhoria dos processos 

de qualidade/produtividade, apresenta, também, enormes dificuldades na melhoria 

efetiva das condições de trabalho, no sentido de eliminar e minimizar os efeitos 

nocivos que ele ainda provoca em uma parcela importante de trabalhadores 

brasileiros.  

 Prova deste descompasso são os índices de acidentes e doenças relacionados ao 

trabalho, que podem ser considerados muito acima das encontradas em países 

desenvolvidos. No nosso país, os números também são impressionantes. Conforme 

anuário estatístico da Previdência Social (2013) e em razão da nova metodologia de 

concessão de benefícios previdenciários acidentários, houve um aumento significativo 

nas estatísticas de acidentes de trabalho. Segundo o último levantamento da 

Previdência Social, no ano de 2009 foram registrados 723 mil casos de acidentes de 

trabalho, com 2.496 mortes e 13.047 trabalhadores/as que sofreram incapacidade 

permanente. É um acidente a cada minuto. Nada menos que 2,4 mil trabalhadores 

morrem por ano em decorrência dos acidentes de trabalho, ou seja, é uma morte a 

cada quatro horas, segundo dados da Previdência.  

 A Organização Internacional do Trabalho - OIT estima que 2,34 milhões de pessoas 

morrem a cada ano em acidentes de trabalho e doenças, indicando que cerca de 2 

milhões dessas mortes seriam causadas por doenças relacionadas com trabalho 

(International Labour Office, 2013). No Brasil, em 2013, foram notificados 717.911 

acidentes e doenças, dos quais 432.254 foram acidentes típicos e 15.226 foram 

identificados como doenças do trabalho. Portanto, além da subnotificação relativa aos 

acidentes de trabalho, temos uma subnotificação ainda maior relacionada às doenças 

do trabalho (Anuário de Estatísticas de Acidentes do Trabalho, 2013). 



109  

  

5   CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 Considerando os objetivos propostos por essa pesquisa. Ressaltamos aqui as 

principais Políticas e Práticas de Saúde desenvolvidas pelas 150 Melhores Empresas 

para Você Trabalhar, uma vez que todas as práticas já foram apresentadas de forma 

detalhada nos resultados e discussão deste trabalho.  

As principais práticas de Saúde identificadas nas 150 MEPT foram: assistência 

médica e odontológica; contribuição na compra de medicamentos; suporte para 

atendimento psicológico e o seguro de vida em grupo; elas adotam programas para 

garantir a qualidade de vida dos colaboradores. Existem cursos e eventos 

preocupados em promover um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Há 

instalações para programas para lazer; adotam programas formais para flexibilizar a 

jornada de trabalho; têm programas para garantir a saúde dos empregados de modo 

preventivo; promove programas e locais para prática de esportes e/ou subsídios para 

academia; promove palestras e cursos voltados para prevenção de doenças para os 

empregados e seus familiares. Oferecem programas e orientações nutricional. As 

questões ligadas a ergonomia são trabalhadas e essas empresas possuem programas 

que visam a segurança do empregado.   

 As práticas de saúde descritas acima são de fundamental importância para a 

sobrevivência de uma organização. Pois a ausência delas pode gerar uma série de 

problemas como aumento do absentismo, presenteísmo e acidentes no trabalho; 

diminuição da eficácia e da eficiência da produtividade; déficit da qualidade dos 

produtos e serviços; deterioração da imagem da empresa; despesas com os 

afastamentos por problemas de saúde (stress; LER/DORT, burnout, distúrbios 

gastrointestinais, insônia, dores musculares e cefaleia tensional, cansaço crônico, 

angústia, ansiedade e irritação). Problemas esses gerados por uma falta de cultura de 

bem-estar por parte da empresa e pelo desequilíbrio entre a vida pessoal e 

profissional.   
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Qualidade, Vida e Trabalho, se isoladamente essas três palavras têm 

fundamental importância para a humanidade, juntas, incorporam os valores e desejos 

do homem no ambiente profissional. Elevar o nível de qualidade de vida dos 

trabalhadores é interessante porque pode mostrar que a satisfação no trabalho pode 

ser elevada explorando novos e melhores meios de realização das tarefas.   

As ações de QVT devem ser parte integrante de uma abordagem que integre 

uma política de gestão de pessoas articulando: vigilância em saúde e segurança; 

assistência psicossocial aos trabalhadores e promoção do bem-estar no trabalho.  A 

Gestão de Pessoas incorporou a preocupação com a qualidade de vida dos 

funcionários, indo além dos aspectos físicos e ambientais do trabalho, mas também a 

saúde dentro e fora do local de trabalho, procurando estabelecer um equilíbrio entre 

dois interesses frequentemente antagônicos: de um lado o ambiente de trabalho e de 

outro, o interesse da organização em obter melhores níveis de qualidade 

produtividade.   

 Quando comparadas as práticas de Saúde das 150 MEPT e das 233 demais 

empresas, observou-se que são as mesmas, o grande diferencial é que as práticas 

das 150 MEPT acontecem com mais frequência e com maior abrangência.   

Quem trabalha nas 150 MEPT conta com mais benefícios, como o horário 

flexível de trabalho, por exemplo. Nas 150 MEPT, as práticas de Saúde não têm 

distinção, ou seja, todos os níveis hierárquicos da empresa são beneficiados (diretoria, 

supervisores, gestores e demais empregados).   

Ao se questionar se a empresa possui programas formais para garantir a 

qualidade de vida dos empregados, os números das 150 MEPT comparados com os 

das 233 demais empresas são mais favoráveis. Das 233 demais empresas, 

aproximadamente 45% não possuem programas formais que garantam a QV dos 

funcionários.   

As 150 MEPT demostram por meio de suas práticas a preocupação com os 

funcionários em manter o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Por outro lado, 

nas 233 demais empresas poucas organizações têm essa preocupação. Nos 
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indagamos como anda a QVT dos trabalhadores dessas empresas e porque não dizer 

da própria organização. Quando não existe esse equilíbrio, as pessoas ficam mais 

propensas a adoecer.   

 De todas as ações que as empresas proporcionam aos seus colaboradores para 

oferecer mais QV, a que se refere à adoção de programas para flexibilizar jornada de 

trabalho tem pequena adesão em ambos os grupos de empresas. Não obstante nas 

150 MEPT percebe-se uma abertura maior para essas práticas em comparação com 

as 233 demais empresas.   

 Inúmeras pesquisas e intervenções têm sido realizadas visando melhorar a produção, 

as condições e a organização do trabalho, mas ainda são poucas as que se 

preocupam com o conteúdo e volume de trabalho, as relações subjetivas do 

trabalhador com a sua atividade, o sofrimento, o desgaste gerado pelo trabalho e seus 

efeitos sobre a saúde física e mental desses indivíduos. Neste sentido, o conjunto de 

políticas e práticas que envolvem flexibilizar a jornada, volume, carga e tempo de 

trabalho precisam de uma maior atenção, principalmente na administração do volume 

e tempo de trabalho, de forma que não prejudique a vida pessoal do colaborador.   

 Todas as 150 MEPT possuem programas formais para garantir a saúde dos 

empregados de modo preventivo, e evidenciam excelência em algumas práticas tais 

como: promoção de palestras e cursos para os funcionários e seus familiares; 

orientação alimentar e realização de ações ergonômicas. Dentre as 233 demais 

empresas há organizações que literalmente não possuem um programa formal de 

Saúde, o que revela o baixo número de ações voltadas à promoção da Saúde.     

 As práticas de Saúde se destacaram pela associação existente entre saúde e QV. 

Muitos associam que “ser saudável” é o mesmo que “não estar doente”, que é uma 

afirmação negativa de saúde. A concepção mais defendida é aquela que está 

vinculada ao bem-estar físico, psicológico e social. Uma vida laboral de alta qualidade 

é o que possibilita um crescimento psicológico e a experiência de sentimentos de bem-

estar.  A busca pelo bem-estar precisa, entretanto, de um esforço mútuo, por parte da 

empresa e do funcionário.  
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   Quando comparamos as 150 MEPT com as 233 demais empresas em relação aos 

programas de segurança no trabalho, se observou que as práticas que estavam 

associadas à legislação trabalhistas como as Normas Regulamentadoras 5 e 6 em 

ambos grupos encontramos números positivos. Contudo, as 150 MEPT, além de 

cumprirem essas Normas, possuem práticas de segurança que vão além do que a 

legislação impõe, garantindo assim um ambiente de trabalho mais seguro.   

Em relação ao tempo que as ações de Saúde vêm sendo realizadas, as 150 

METP as praticam por mais de cinco anos. Isso revela que tais empresas possuem 

consistência em suas Políticas e Práticas de Saúde e Segurança do Trabalho.  

Em relação ao percentual funcionários afastados e acidentados de ambos os 

grupos de empresas não são altos considerando o número de empregados essas 

organizações possuem.  Com a mudança do perfil econômico e com a melhoria a 

informatização do ambiente de trabalho, os acidentes típicos vem baixando sua 

incidência. Por outro lado verificamos que o números de afastados é relativamente 

maior.   

Quanto à hipótese levantada por este estudo, as Políticas e Práticas de Saúde 

das 150 MEPT, responderam pela integridade, nos aspectos físicos, psicológicos e 

sociais dos seus colaboradores. Nas questões analisadas foi possível ver a interação 

dessas três dimensões como parte das políticas e práticas das empresas.   

A questão da QVT, vem enfrentando grandes desafios, tanto para os cientistas 

bem como para profissionais responsáveis pelas organizações, na busca de se 

encontrar um caminho ou modelo que explique o fenômeno envolvido. Com o intuito 

de resolver essa problemática, têm sido criados programas específicos de combate às 

doenças ocupacionais e, sobretudo, mecanismos de defesa do bemestar do 

trabalhador, integrando políticas de Recursos Humanos.  Neste estudo foi 

apresentado um leque de ações de saúde/segurança que o RH das melhores 

empresas vem desenvolvendo, servindo de modelo como case de sucesso para as 

demais organizações.  
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Concluímos que as Políticas e Práticas de Saúde têm crescido dentro das 

organizações, mas ainda existe um longo caminho a percorrer. Após uma análise 

das notas de Saúde de todas 150 MEPT do Guia VOCÊS/A, encontramos várias 

empresas que obtiveram notas abaixo de cinco e que a média geral desse grupo 

nesse aspecto foi 56%. Em muitas dessas empresas a questão Saúde ocupa oitavo 

lugar, tendo como prioridade outras práticas.   

Quanto menos se cuida da saúde física e mental dos colaboradores, mais os 

resultados positivos aparecem distanciados. Aumentando-se os gastos com planos de 

saúde, perde-se talentos para o tabagismo, o álcool, drogas e um enorme número de 

doenças ocupacionais ligadas ao estresse. Além do mais, comprometem a segurança 

no trabalho e expõem a marca da empresa ao descrédito com os consumidores.  

            Fazer avançar a reflexão em torno desses tópicos é essencial para que a 

temática “Saúde no trabalho” possa ser pensada dentro da visão de Dejours (1999) 

que declara: “a saúde é como um objetivo, que não se produz do exterior e sim se 

ganha, se conquista e se defende”, como resultado do exercício da cidadania.  

Limitações  

  

  Acerca das limitações encontradas no estudo:  

  

 O trabalho não trará uma visão geral sobre QVT, uma vez que, somente um 

aspecto (Saúde) foi analisado.  

 Por se tratar de uma pesquisa de corte transversal, não sabemos se as 

Políticas e Práticas de Saúde da MEPT são as mesmas que nos anos 

anteriores ou posteriores ao ano deste trabalho.   

 O não cruzamento das variáveis de saúde com outras variáveis (remuneração, 

estratégia e gestão, desenvolvimento, cidadania empresarial, carreira, 

caracterização do RH e liderança), impediu uma visão mais ampla sobre o 

assunto, ou seja, de que forma outras variáveis afetam a questão de Saúde 

dentro das organizações.   
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 A falta de investigação do Livro de Evidências, para comparar ou relacionar os 

resultados obtidos nas tabelas com a descrição das práticas relatadas no Livro.   

  

Sugestões para Pesquisas Futuras  

 Identificar como as práticas de saúde das MEPT se relacionam com as 

diretrizes estratégicas da empresa.  

 Levantar como estão estruturados os programas de prevenção e melhoria da 

saúde dos empregados, por meio da análise do Livro de Evidências.    

 Propor um modelo de Programa de Saúde do Trabalhador, como ferramenta 

de QVT.    

 Explorar algumas variáveis de saúde como tema de estudo.    
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ANEXO 2- Metodologia para Implementação de Programas de Bem-estar e 

Qualidade de Vida em Empresas  

  

  

A proposta a seguir é resumo de uma Metodologia para Implementação de  

Programas de Bem-estar e Qualidade de Vida em Empresas- Desenvolvida por  

Alberto Ogata e Sâmia Simurro. Adaptado de “Guia Prático de Qualidade de Vida – 

Como planejar e gerenciar o melhor programa para sua empresa.” Publicado pela 

Editora Campus Elsevier, com autorização dos autores.  

 A implementação de um programa de bem-estar e qualidade de vida é uma tarefa 

complexa que passa por diferentes etapas de um processo gradual e contínuo. 

Planejar programas de promoção de saúde, qualidade de vida ou bemestar nas 

empresas implica uma reflexão sobre quais serão as áreas abordadas, o que, por sua 

vez, implica delinear o conceito e identificar os objetivos e expectativas da empresa 

com o programa. O aprofundamento dos conhecimentos a respeito da empresa e suas 

estratégias é fundamental para que se possam atender suas necessidades 

específicas. No decorrer das etapas de implementação, um dos passos 

indispensáveis é a busca da compreensão e acesso a alguns aspectos da cultura da 

organização.  

  

PRIMEIRA ETAPA: PESQUISA E AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA  

  

Inicialmente são necessárias pesquisa e análise para a compreensão de como 

surgem a demanda e o mandato para iniciar o programa. Depois, seguem as fases de 

escolha do gestor, obtenção do suporte das lideranças, formação de um comitê ou 

grupo de trabalho, avaliação das necessidades eanálise diagnóstica.  

 É muito frequente que os programas de bem-estar e qualidade de vida tenham como 

objetivo principal a redução dos fatores de risco à saúde para a manutenção da 

produtividade dos trabalhadores. Para esse propósito, o caminho que tem sido 

percorrido pelas organizações é o do estímulo à mudança do estilo de vida e de 

padrões de comportamento de sua população, para a manutenção do estado de 

saúde. Essa área tem sido conhecida mundialmente como Gestão de Saúde e 
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Produtividade, que é definida pelo American College of the Occupational and 

Enviromental Medicine como a disciplina que direciona o investimento da organização 

para intervenções que melhoram a saúde do trabalhador e performance do negócio.  

Chapman (2005) descreve que as principais preocupações dos programas de 

bem-estar e qualidade de vida da maioria das empresas no mundo são os fatores de 

risco à saúde identificados como modificáveis. Vários estudos demonstraram que, 

através da mudança do estilo de vida, podem-se minimizar esses riscos.  

  

1. Mandato para Iniciar  

  

Torna-se necessária a identificação do nível de prontidão em que essa empresa 

se encontra para a implementação de um programa de bem-estar e qualidade de vida. 

Uma pesquisa sobre o estágio de prontidão da empresa para implementação de 

um programa seria recomendável antes de se avançar com outras ações e iniciativas. 

As questões a seguir norteiam a investigação sobre o estágio de prontidão:  

1. A empresa está no momento certo para implementar um programa de bem-estar?  

2. Ela tem metas claras e realistas que possibilitem a implementação de um 

programa?  

3. A empresa entende a necessidade de cada etapa no processo de implementação?  

4. Qual seria a participação da empresa para pesquisa e avaliação diagnóstica do 

programa?  

5. A organização deseja participar e acompanhar o planejamento do programa?  

6. Qual o suporte interno para a implementação do programa?  

  

Com o intuito de nortear a análise, pode-se utilizar um modelo de classificação dos 

estágios de prontidão e os tipos de ações mais adequadas para cada estágio 

conforme proposto por O’Donnell (1995).  
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2. O Gestor do Programa  

  

Um bom programa exige que alguém assuma a função de gestor. O gestor deve 

ser capacitado para desenvolver e gerenciar as várias etapas dos programas de bem 

estar e qualidade de vida. Em geral, são consultores ou profissionais de recursos 

humanos, saúde e segurança no trabalho – uma multidisciplinariedade que abrange 

engenheiros, médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas, 

administradores, profissionais de comunicação e marketing, de educação física, entre 

outros.  

  O Coordenador de Qualidade de Vida deve ter como tarefas principais:  

  

Avaliar: identificar as pessoas de risco e documentá-las.  
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Aconselhar: orientar sobre os riscos e a necessidade de mudar o comportamento. 

Acessar: entrar em contato com as pessoas que querem participar dos programas de 

qualidade de vida.  

Apoiar: apoio, elogios, reforço (descreve opções, negocia planos de intervenção, 

forneceassistência nas mudanças, orientação preventiva e aconselhamento para 

evitar recaída).  

Acompanhar: agendar futuro contato e sugerir ações a serem tomadas.  

  

3. Suporte das Lideranças  

  

Para o sucesso do programa, é fundamental um forte suporte das mais altas 

lideranças da organização. Em boa parte das situações faz-se necessário convencer 

o CEO. Sendo indispensável a utilização de estratégias para demonstrar os benefícios 

que o programa de bem-estar e qualidade de vida pode trazer para todos da 

organização e para o negócio como um todo.  

Algumas sugestões de passos que podem facilitar a tarefa de convencimento:  

  

1. Apresentar algumas pesquisas que demonstrem o retorno que os programas 

trazem nos custos diretos e indiretos.  

2. Informar sobre outras organizações em geral e do mesmo segmento que 

tiveram bons resultados com a implementação de programas.  

3. Utilizar pequisas com os funcionários da empresa para demonstrar a 

necessidade e o interesse deles nas ações de qualidade de vida.  

4. Focar na necessidade de aumentar a moral e motivação dos funcionários para 

melhorar a produtividade.  

5. Promover o entendimento dos benefícios que a mudança de estilo de vida dos 

funcionários pode trazer com os programas.  

  

4. Formação de Comitê  

  

A participação dos empregados na elaboração e desenho do programa é fator 

essencial para o seu sucesso. A formação de um comitê de funcionários pode ser um 
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mecanismo eficiente para garantir o envolvimento dos colaboradores na elaboração 

de atividades do programa.  

Alguns critérios de elegibilidade dos participantes devem ser observados:  

  

1. Nível de interesse pessoal: o principal critério de elegebilidade para participar 

do comitê.  

2. Pessoas respeitadas por seus colegas: elas que dão credibilidade ao 

programa, suporte para os colegas que desejam participar e influenciam os mais 

céticos.  

3. Indicação dos gerentes das áreas: essas indicações devem ser 

consideradas, pois, em geral, os gestores têm uma percepção daqueles que mais 

podem contribuir para a proposta do comitê. Além disso, a indicação significa que a 

pessoa é respeitada pelo seu gerente.  

4. Pessoas articuladas e persuasivas: o comitê deve ser composto por pessoas 

que estejam naturalmente em evidência por suas atitudes e sejam bastante ligadas 

aos seus colegas.  

5. Pessoas entusiasmadas, cooperativas e criativas: essas características 

ajudam bastante quando é preciso motivar as pessoas para participar das atividades 

do programa.  

6. Pessoas com boas habilidades na comunicação: essencial para a 

divulgação adequada do programa.   

  

Para que o comitê seja eficiente, alguns cuidados devem ser mantidos desde o 

início:  

  

1. Estabelecer os critérios de participação no comitê: evita mal-estar, quando 

houver necessidade de troca de membros ou de renovação de pessoas.  

2. Detalhar claramente o papel do comitê: esclarecer desde o início quais as 

funções e tarefas do grupo. Isso evita confusão ao longo do desenvolvimento do 

programa.   
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3. Oferecer um treinamento formal: visa a orientar o grupo sobre o que é um 

programa de qualidade de vida, sugerir bibliografia e material de pesquisa sobre o 

assunto. Capacitando as pessoas, elas poderão contribuir mais rapidamente com 

suas sugestões e ideias.  

4. Estabelecer reuniões periódicas para esse comitê: podem ser mensais, 

bimestrais ou trimestrais, de acordo com a necessidade. Porém, devem ser 

agendadas com antecedência e comunicadas para que todos os participantes possam 

comparecer.  

5. Focar as reuniões nos pontos principais do comitê: conhecer, assim, as 

necessidades dos funcionários da empresa.  

6. Adotar um plano anual para o programa: ajuda o grupo a enxergar de forma 

mais abrangente o programa.  

7. Procurar encaminhar sempre para o consenso: permite o fortalecimento do 

grupo e cria unidade.  

8. Escutar a opinião e sugestões do comitê: se você deseja manter a 

motivação e o dinamismo de seu comitê.  

  

5. Avaliação Diagnóstica  

A avaliação diagnóstica é uma ampla investigação que nos fornece informações 

importantes sobre as características da organização, o perfil de saúde e estilo de vida 

dos funcionários e sobre as expectativas, necessidades e interesses da população. 

Esses conhecimentos sobre comportamentos, atitudes, preferências, história médica, 

prontidão para mudanças e desejos em relação ao bem-estar e à qualidade de vida 

fornecidos a partir da avaliação são absolutamente essenciais em qualquer 

intervenção nessa área. Para se mudar algo é preciso conhecer.  

  

FASE 1: Levantamento de Dados  

  

São dois os tipos de dados a serem levantados da empresa e dos funcionários. 

A seguir algumas informações que podem ser levantadas junto às empresas:   
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Indicadores de saúde  

1. Perfil demográfico.  

2. Dados de utilização do sistema de saúde.  

3. Diagnósticos mais frequentes no ambulatório médico.  

4. Informações obtidas da medicina ocupacional.  

5. Dados da área de segurança.  

  

Indicadores econômicos  

1. Turnover.  

2. Absenteísmo.  

3. Presenteísmo.  

4. Medidas de produtividade.  

5. Custos de assistência médica.  

  

-Necessidades da empresa  

1. Reduzir turnover, acidentes, custos com assistência médica, absenteísmo.  

2. Melhorar o desempenho, saúde, motivação dos funcionários.  

  

-Perfil do ambiente e das condições de trabalho  

  

-Pesquisa sobre a cultura organizacional  

  

1. DADOS DO FUNCIONÁRIO  

  

São informações que aprofundam o conhecimento do perfil da população para a 

qual o programa será desenvolvido. Dados sobre o estilo de vida, as necessidades, 

expectativas e interesses dos funcionários são fundamentais para se conseguir 

sucesso e adesão nas ações propostas pelo programa e para a decisão de como o 

programa deve ser desenvolvido. Em geral, as avaliações devem incluir:  

  

Estado de saúde – indicadores como pressão arterial, peso corporal, estatura (e, 

consequentemente, índice de massa corpórea), circunferência abdominal. Exames 
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laboratoriais – principalmente glicose e colesterol séricos. Para rastreamento de 

câncer de próstata, dosagem de PSA, quando aplicável.  

Fatores de risco – (tabagismo, atividade física, obesidade, estresse, padrão 

alimentar). Sugere-se avaliar o número de fatores de risco, pois este é um bom 

indicador a ser acompanhado anualmente, uma vez que permite analisar o impacto 

das ações na organização. Identificar as pessoas com mais fatores de risco, que serão 

escolhidas como as elegíveis para as intervenções de estilo de vida.  

Percepção dos participantes – sobre qualidade de vida e condição de saúde.  

Estilo de vida/Bem-estar  

Hábitos diários  

Alimentação  

Atividade física  

Estresse  

Tabagismo  

  

FASE 2: Elaboração dos Relatórios da Avaliação Diagnóstica  

  

Um relatório de feedback deve ser elaborado para as pessoas e para a 

empresa. Informar sobre os resultados pesquisados dá credibilidade de que algo novo 

irá acontecer a partir da pesquisa diagnóstica.  A seguir os tipos de relatórios que 

devem ser apresentados e o conteúdo que deve constar em cada um deles:  

  

Relatório individual:  

Perfil de saúde e estilo de vida.  

Áreas críticas presentes e pontos fortes.  

Recomendações para a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar.  

  

Relatório gerencial e sumário executivo:  

Áreas críticas presentes.  

Principais fatores de risco à saúde.  

Grupos por estado de saúde, prontidão para mudança, interesses.  

Prioridades a serem atendidas.  
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Sugestões para o desenvolvimento de ações específicas.  

  

FASE 3: Apresentação dos Resultados à Presidência e aos Funcionários Os 

resultados da avaliação precisam ser apresentados à direção da empresa para que 

esta entenda melhor sobre a necessidade do programa. Uma apresentação formal 

para a presidência pode ser bastante conveniente no sentido de demonstrar os 

resultados encontrados na pesquisa.  

  

2. SEGUNDA ETAPA: PLANEJAMENTO DO PROGRAMA  

  

O planejamento define onde se que chegar, o que deve ser feito, quando, como e 

em que sequência. Isso implica definir objetivos e escolher melhores meios e ações 

para alcançá-los. Um bom planejamento parte da premissa de que as ações abaixo 

estarão sendo executadas nessa fase:  

      -Apresentar a avaliação diagnóstica para a liderança.  

-Comprometer e sensibilizar as lideranças com as necessidades levantadas.  

      -Integrar com a política da empresa.  

      -Ter missão e transmitir valores corporativos.  

      -Ser adaptado às condições específicas da empresa.  

      -Ter legitimidade e identidade com a empresa.  

 -Envolver as áreas pertinentes (comitê, grupo de qualidade de vida).  

Logo no início do planejamento, é importante fazer uma lista de possibilidades 

mesmo antes de determinar o escopo do programa. Este é um estágio bastante 

criativo no qual deve-se levantar todas as alternativas de ações do programa, 

pensando em como este seria se nãohouvesse limites de recursos financeiros ou de 

viabilidade prática das ações desejadas.  

Algumas vezes, o grupo deve buscar informações adicionais para decidir o que 

deve fazer parte do programa. Isso pode ser feito por meio de:  

  

-Visitas de benchmarking a outras empresas que possuam programas.  

-Leitura de materiais sobre o tema para obter algumas ideias.  
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-Levantamento de ações em bem-estar já realizadas na empresa e das reações dos 

funcionários a elas.  

-Avaliação dos vários modelos de programas que existem e análise do melhor modelo 

para a empresa em questão.  

 A partir de determinado ponto, o grupo de qualidade de vida deve definir o verdadeiro 

escopo do programa, considerando todas as características, variáveis, limites e 

possibilidades da organização. É a hora do ajuste entre o desejo e as possibilidades. 

Isso envolve eleger as prioridades do programa que devem estar ligadas aos seus 

objetivos e às estratégias da empresa.  

  

      3.1. Metas e Objetivos  

  

Para focar os esforços, é necessário que o grupo de qualidade de vida 

determine claramente as metas e objetivos do programa. Meta é o futuro que se quer 

alcançar. Elas devem ser definidas de forma específica e mensuráveis.  

  

3.2. Marketing, Comunicação, Nome e Logo do Programa  

  

Um plano de marketing deve ser definido para o programa. Alguns fatores 

precisam ser considerados na sua elaboração para que seja bem-sucedido. As 

ferramentas do “Marketing Mix” podem ser adaptadas para trabalhar a divulgação dos 

programas de qualidade de vida. Tais ferramentas são comumente conhecidas como 

os “4 Ps”(Produto, Praça, Promoção e Preço). Abaixo uma adaptação das 

ferramentas que podem ser trabalhadas e analisadas no marketing dos programas de 

qualidade de vida.  
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  3.3. Sumário Executivo  

  

O planejamento de um programa de bem-estar e qualidade de vida no ambiente 

de trabalho envolve a preparação de um sumário executivo acompanhado do 

investimento financeiro envolvido para o seu desenvolvimento. Ele é a apresentação 

do projeto de implementação do programa e, por isso, deve ser capaz de comunicar, 

esclarecer e cativar a pessoa para a qual ele é destinado.  

O sumário não deve ter mais do que duas páginas e precisa apresentar os 

seguintes itens:  

  

• Introdução: deve incluir as principais tendências, as vantagens econômicas do 

programa, as características principais dos programas bem-sucedidos, os 

principais custos da empresa com a saúde, situação atual das ações existentes, 

resultados da pesquisa de necessidades e interesses, principais fatores de 

risco da população.  

• Proposta do programa: as metas e os objetivos do programa, a viabilidade de 

se iniciar e o impacto do programa esperado na organização.  
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• Programa das atividades: apresentar uma breve descrição das principais 

ações escolhidas.  

• Investimento previsto: incluir recursos administrativos necessários, 

justificativas para o investimento. Pode-se procurar traduzir esse investimento 

em valores per capita ou por atividade desenvolvida.  

• Proposta de cronograma: é desejável que se apresente um cronograma 

anual.  

• Plano de avaliação: este plano deve incluir data de levantamento dos dados, 

tempo de avaliação da atividade, pontos que serão avaliados e prazo de 

relatórios.  

• Anexos: devem-se anexar documentos que contribuíram para a elaboração da 

proposta como: modelo da pesquisa de necessidades e interesses, pesquisa 

de estilo de vida, lista de comentários dos funcionários da pesquisa.  

  

3. TERCEIRA ETAPA: LANÇAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA  

  

É a etapa na qual os planos que foram desenvolvidos serão implementados. O 

desenho do programa é ativado, a estratégia de marketing é iniciada e os incentivos 

para a participação são comunicados. Tudo deve ser cuidadosamente preparado para 

oferecer um serviço de qualidade dentro dos prazos estipulados no calendário e no 

cronograma das atividades preparados no planejamento.  

Essa é uma importante fase. Ela começa com o levantamento de dados e a 

avaliação diagnóstica. Com essas informações coletadas, pode-se, a partir da 

realidade da organização, desenhar as melhores ações aplicáveis para a empresa. As 

escolhas deverão fazer parte do processo de evolução do programa durante todo o 

seu desenvolvimento. Para iniciar o programa, devem-se considerar os seguintes 

aspectos:  

  

- Áreas ou Dimensões da Saúde ou Bem-estar:   

  



139  

  

As áreas mais críticas e que devem ser consideradas para dar início ao programa 

são, em geral, ações em atividade física, saúde emocional e gestão de estresse, 

dependência química (tabagismo, álcool, uso de drogas), nutrição, controle de peso, 

segurança no trabalho, ergonomia, relacionamento social e saúde espiritual.  

  

- A Época do Período do Lançamento:  

  

A escolha da época para o lançamento do programa deve considerar qual será o 

período mais favorável para isso.  

  

- Considere seu Público-Alvo:  

Considere sempre o público para o qual as ações serão endereçadas. 

Caracteríscas como idade, sexo, tipo de atividade, nível de escolaridade e renda 

podem ajudar na decisão sobre quais das ações serão de maior interesse e aceitação. 

Dessa forma, aumentam-se as chances de maior participação nos programas.  

  

4.2. Modelos de Ações nas Dimensões do Bem-Estar e da Qualidade de Vida  

  

Como já discutido anteriormente, a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida 

são multidimensionais e, por isso, as intervenções dos programas exigem que essas 

dimensões sejam contempladas. O desafio é promover o equilíbrio, a harmonia e a 

integração do indivíduo de forma mais abrangente. A maioria das ações sugeridas em 

seguida abrange mais que uma única dimensão do bem-estar. Porém, para efeito 

didático, apresentaremos essas ações por dimensão considerada predominante, 

como forma de lembrar sobre a necessidade de se incluirem todas as dimensões nos 

programas de bem-estar e qualidade de vida.   

  

DIMENSÃO FÍSICA  

A necessidade da empresa em conter seus custos com a assistência médica 

faz com que a atenção na promoção da saúde física ainda seja predominante na 

maioria dos programas.  
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Plano de Assistência Médica e Odontológica: é oferecida assistência médica, 

hospitalar, ambulatorial e odontológica mediante plano próprio (autogestão) ou 

contratado de diferentes formas para os diferentes níveis na empresa, a partir da 

admissão.  

  

Exames Periódicos de Saúde: são avaliações multidisciplinares anuais e exames 

realizados pelos profissionais da área de saúde da empresa, com o objetivo de 

prevenir doenças e promover a saúde de seus funcionários. Frequentemente são 

realizados em cumprimento a exigências legais e trabalhistas.  

  

Acompanhamento de Grupos de Risco:  

Hipertensos  

Diabéticos  

Obesos  

Dislipidêmicos  

Chapman (2005)  

O’Donnell (1995).  

  

Atividade Física: ações que oferecem grandes benefícios para os funcionários. Uma 

pessoa bem orientada para a atividade física aumenta os benefícios à sua saúde em 

geral. Melhora o sono, o tônus muscular, a sensação de bem-estar, reduz o estresse 

e diminui o risco de doenças cardiovasculares. A seguir, algumas ações que podem 

ser oferecidas no que diz respeito à melhoria da prática de atividade física:  

  

• Palestras sobre atividade física: podem ser organizadas dentro do 

cronograma do programa para a sensibilização sobre a necessidade de uma 

vida ativa.   

• Matérias sobre atividade física no site e/ou jornal da empresa: orientações 

e artigos de jornais e revistas sobre os benefícios da atividade física e como 

aprimorar sua prática. Pode-se ainda informar sobre grupos de caminhadas e 

eventos que estão acontecendo sobre o assunto.  
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• Conversa mensal com um profissional de atividade física via internet 

(chat, web, videoconferência): esclarecimento sobre os benefícios da 

atividade física e sobre como, quando e onde praticar. Modelos de treinamentos 

e orientações de como começar podem ainda ser discutidos. Os temas da 

conversa deverão ser elaborados de acordo com as principais necessidades da 

organização e divulgados com antecedência.  

• Grupos de modalidades esportivas, corrida e/ou caminhada: formação de 

times ou grupos de modalidades esportivas por interesse (ciclismo, vôlei, 

futebol, basquete, natação, corrida, entre outras). Orientação de programação 

semanal de treinamentos de caminhada ou corrida, de acordo com o objetivo e 

disponibilidade do indivíduo. A orientação será feita pelos profissionais de 

educação física e poderá ser por e-mail, telefone, chat ou presencial.  

• Academia na empresa: disponibiliza-se uma academia com um instrutor 

dentro do espaço da organização para que os funcionários tenham acesso à 

atividade física orientada sem ter que sair do ambiente de trabalho. As 

empresas têm dificuldade de oferecer essa ação, pois o investimento costuma 

ser elevado e exige um espaço físico disponível no ambiente de trabalho.   

• Descontos em academias ou ajuda no pagamento da academia: A empresa 

permite que o indivíduo escolha o local e a atividade física que deseja praticar 

ou que mais lhe for conveniente e oferece uma ajuda financeira ou faz parceria 

com a academia para que seu funcionário tenha desconto.  

• Parceria com o SESI: serviço oferecido às indústrias e em que, a baixo custo, 

a organização pode ter acesso a atividades relacionadas ao estilo de vida 

saudável (atividade física, nutrição e bemestar), ginástica na empresa, centros 

esportivos e projetos de saúde e segurança no trabalho em muitas cidades 

brasileiras. O SESI, através do programa LAZER ATIVO, oferece um amplo 

portfólio de ações em bem-estar (atividade física, lazer, alimentação saudável, 

gerenciamento do estresse e comportamento preventivo). Veja em 

www.sesi.org.br.  

• Torneios esportivos na empresa: torneios internos entre os times da empresa 

e/ou participação em torneios e maratonas externas.  
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• Viagem com os funcionários: viagens com alguns grupos para a realização 

de trilhas, rapel, canoagem, competições e outros.  

• Ginástica laboral: geralmente é praticada no próprio local de trabalho, com 

curta duração (até quinze minutos), e visa a proporcionar ao trabalhador melhor 

utilização de sua capacidade funcional por meio de exercícios de alongamento 

e de prevenção de lesões ocupacionais e dinâmicas de recreação. O programa 

de atividades deve ser desenvolvido após uma avaliação criteriosa do ambiente 

de trabalho e de cada funcionário em particular, respeitando a realidade da 

empresa e as condições disponíveis. É bastante utilizado nos setores 

operacionais da empresa. Essas ações podem ser de três tipos: a ginástica 

preparatória ou de aquecimento (realizada no início do trabalho), a ginástica 

compensatória (realizada em pausas durante o trabalho) e a ginástica de 

relaxamento (realizada ao final da jornada de trabalho). O benefício dessa ação 

é evitar os desequilíbrios osteomusculares. A ginástica laboral não pode ser 

vista como uma atividade de combate ao sedentarismo, ou seja, ela não 

pretende substituir a prática da atividade física regular, embora seja uma 

atividade que apresente inúmeros benefícios para os indivíduos.  

• Nutrição: ações que podem ser implantadas com baixo investimento, 

principalmente se a empresa possui um restaurante em sua sede e tem uma 

empresa que forneça as refeições. Nesse caso, ela pode estabelecer uma 

parceria para desenvolver, junto a eles, boas estratégias com o objetivo de 

oferecer e estimular a alimentação saudável de seus funcionários. São muitos 

os benefícios, como o controle ou redução da hipertensão, doenças 

cardiovasculares, obesidade e estresse.  

  

Algumas sugestões de ações que podem ser incorporadas a um programa de 

nutrição:  

• Café da manhã saudável: encorajar os funcionários a tomar café da manhã 

adequadamente. A empresa poderá oferecer aos funcionários um café da 

manhã no qual as opções oferecidas sejam sempre saudáveis, fazendo com 
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que os colaboradores tenham a energia de que precisam para melhor 

desempenho.  

• Orientação nutricional no restaurante: garantir a oferta de um cardápio 

saudável, elaborado junto à empresa prestadora. Os funcionários precisam ter 

alternativas para poderem fazer escolhas mais saudáveis em sua alimentação.  

• Oficinas de culinárias: esses eventos podem ser realizados por nutricionistas 

da empresa ou em parceria com o SESI, para que os funcionários e familiares 

possam aprender a cozinhar pratos equilibrados e elaborar cardápios 

saudáveis. A empresa pode utilizar os recursos de parceria com o programa 

“Cozinha Brasil”.  

• Garrafas de água para os funcionários: para estimular o aumento da 

ingestão de água e garantir que todos tenham facilidade no acesso quando 

precisarem. Outra medida é retirar os refrigerantes das máquinas automáticas 

espalhadas na empresa e colocar a opção de garrafas de água mineral.  

• Matérias sobre nutrição no site e/ou no jornal da empresa: orientações para 

o indivíduo ficar mais bem informado sobre as escolhas alimentares mais 

balanceadas. Também se podem oferecer receitas práticas, de baixa caloria e 

saudáveis.  

• Palestras sobre nutrição: podem ser programadas periodicamente e incluídas 

no cronograma do programa.  

• Cursos de culinária: para funcionários, esposas ou empregadas, 

apresentando opções de pratos saudáveis.  

• Festivais temáticos no restaurante da empresa: para estimular as boas 

escolhas e sensibilizar os funcionários sobre os hábitos alimentares saudáveis, 

pode-se apresentar o mais saudável das diferentes cozinhas mundiais ou, 

ainda, alimentação antiestresse, bem como alimentação para reduzir o risco 

cardíaco, colesterol, diabetes e pressão alta.  

• Sessões de aprendizagem: podem ser realizadas no restaurante, coffee 

breaks ou em um espaço específico onde a nutricionista oriente como manter 

sua alimentação saudável.  
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• Conversa mensal com um nutricionista via internet (chat, web, 

videoconferência): nessa conversa poderão ser abordados temas como 

emagrecimento, obesidade etc. Esses temas deverão ser divulgados com 

antecedência.  

• Troca de máquinas de salgadinhos e chocolates na empresa por 

alimentos saudáveis: essas máquinas estimulam o consumo de biscoitos e 

doces, inibindo a ingestão de frutas e alimentos saudáveis. A ideia é procurar 

a substituição dos salgadinhos por barrinhas de cereais etc.  

• Oferta de frutas, sanduíches naturais e barras de cereais: isso ocorreria no 

período entre o café da manhã e o almoço e entre o almoço e o jantar, como 

forma de estimular o hábito dealimentar-se cinco vezes ao dia.  

• Pergunte ao especialista: seria um canal onde os funcionários pudessem tirar 

suas dúvidas via telefone, e-mail ou chat criado para esse fim. Pode-se ainda 

incluir uma consulta personalizada, à distância, com um nutricionista que 

passará a orientação para que o indivíduo alcance seus objetivos individuais 

(perder peso, diminuir o nível de colesterol, glicose ou pressão alta).  

• Gupo de controle de peso: são grupos de orientação nutricional onde as 

pessoas trocam receitas e encontram todo tipo de apoio para manter ou perder 

peso. Podem ser desenvolvidos no espaço da empresa ou em outros locais, 

em parceria com associações como Vigilantes do Peso ou com a equipe médica 

da organização.  

• Saúde e segurança no trabalho: visam proteger a integridade física dos 

trabalhadores no local de trabalho. Os programas de prevenção de incidentes 

e os treinamentos de segurança estão inclusos nessa ação.  

Algumas dessas ações são exigências da legislação e é essencial que ocorram na 

organização. O tema segurança do funcionário e dos visitantes merece toda a atenção 

da empresa, que deve ter como objetivo não apenas cumprir as exigências legais, mas 

realmente proteger a todos no espaço interno da organização.  

Dentro do tema segurança, devem estar inclusas ações como:  

  

 Programa de Controle dos Riscos no Trabalho (PCR).  

 Equipamentos de Proteção Individual (EPI).  
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 Programa de Proteção Respiratória (PPR).  

 Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCSMO).  

 Reuniões de CIPA e SIPAT.  

 Manual do visitante.  

 Programa contra Acidentes Domésticos.  

 Programa de Combate aos Comportamentos de Risco (abuso do álcool, sexo 

seguro, direção segura, higiene pessoal, entre outros).  

 Políticas de segurança das informações.  

 Criação de um manual com orientações sobre acidentes domésticos.  

A realização e o sucesso dessas ações dependem de:  

Planejar e projetar obras e reformas decorrentes da adoção de medidas de 

segurança. Criar, orientar e fazer cumprir normas de segurança no trabalho. 

Especificar, controlar e fiscalizar a utilização de equipamentos de segurança e 

proteção individual. Orientar e educar sobre saúde, promovendo cursos, treinamentos 

e palestras sobre segurança e medicina do trabalho.  

  

Ergonomia – os programas de ergonomia têm como objetivo identificar, monitorar e 

modificar as situações que ofereçam comprometimento à saúde e qualidade de vida 

no trabalho. Sua forma de implantação varia de acordo com as necessidades, 

interesses e possibilidades de cada organização.  

  

Segundo Guimarães (2003), a implantação de um programa de ergonomia deve 

sempre considerar os seguintes aspectos:  

Aspectos  ambientais:  ruído,  vibrações,  temperatura,  iluminação  e 

aerodispersoides.  

Aspectos biomecânicos: interface do homem com a máquina (força, postura) e as 

questões fisiológicas (esforço físico, higiene).  

Aspectos cognitivos: demanda mental de processamento de informação, memória, 

atenção e tomada de decisão imposta na tarefa.  

Aspectos da organização do trabalho: conteúdo do trabalho e sua forma de gestão, 

como o ritmo, a forma de execução e as relações de poder.  

As ações em ergonomia podem incluir:  



146  

  

Criação do comitê de ergonomia.  

Análise e blitz nos postos de trabalho.  

Palestras de orientação  

Sessões de fisioterapia: a empresa oferece avaliação e tratamento de distúrbios ou 

lesões decorrentes das atividades do trabalho. As sessões de fisioterapia podem se 

dar no serviço médico da organização para os funcionários que relatam desconforto 

osteomuscular.  

Massagem no trabalho: fisioterapeutas ou massoterapeutas oferecem sessões de 

massagem nos postos de trabalho ou em lugar específico para a atividade. O objetivo 

é promover relaxamento e bem-estar aos funcionários. A massagem tem duração de 

pelo menos dez minutos e utiliza técnicas e instrumentos variados, adequados à 

situação e função do indivíduo.  

Campanhas de vacinação: são vacinações diversas (gripe, rubéola, antitetânica, 

sarampo, caxumba, hepatite B) oferecidas e realizadas dentro da empresa. Elas 

podem ou não ter custo para o funcionário e podem ser estendidas aos familiares, 

também sem custo ou com custo baixo, dependendo do modelo criado pela 

organização.  

Programa pré-natal: os exames de pré-natais e todo o acompanhamento da gravidez 

são oferecidos para as funcionárias gestantes. Podem ser também oferecidos para 

esposas de funcionários.  

  

DIMENSÃO EMOCIONAL  

  

Refere-se aos afetos e emoções, ao comportamento pessoal e à personalidade do 

indivíduo. As ações ligadas à saúde emocional são ainda pouco oferecidas nas 

organizações devido à complexidade que o tema oferece, porém existe a necessidade 

crescente de uma maior atenção nessa dimensão, uma vez que a depressão, o 

estresse e a ansiedade estão entre as maiores causas de afastamento do trabalho. 

As pessoas precisam estar aptas para realizar suas habilidades e poder lidar com o 

estresse normal da vida, de forma a poder contribuir produtivamente com a empresa 

e sua comunidade. As ações nessa dimensão podem incluir:  
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Palestras informativas sobre saúde emocional: abordagem de temas mais comuns 

como ansiedade e depressão, com orientações para os funcionários de como 

proceder nessas situações.  

  

Coaching: um processo de treinamento no qual experiências e atividades engajam e 

motivam os indivíduos para utilizar estratégias e métodos que levam a mudanças de 

comportamentos.  

  

Gestão de estresse: os programas de gestão pretendem fortalecer e dar ferramentas 

para que o indivíduo e/ou organização possam gerenciar melhor os fatores de 

estresse existentes. Esses programas devem começar com a identificação das fontes 

de estresse dos funcionários.  

  

Treinamento de gestão individual do estresse: esse treinamento se propõe a 

instrumentalizar as pessoas para a consciência e reconhecimento dos fatores 

individuais de estresse, além de oferecer técnicas de enfrentamento.  

O treinamento inclui:  

• Gerenciamento de tempo  

• Habilidades sociais  

• Técnicas de relaxamento  

• Ferramentas cognitivas para o enfrentamento  

• Programas de autoeficácia e autoconhecimento  

  

Mudanças de processos organizacionais: dois modelos conceituais são 

frequentemente utilizados quando se pensa em intervenções organizacionais. O 

modelo que se refere às características da função (Hackman & Oldham, 1976) e o 

modelo de controle da demanda (Karesek, 1979).  

As estratégias para a abordagem da gestão de estresse organizacional podem 

incluir:  

• Reavaliação das tarefas  

• Horário flexível  

• Banco de horas  
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• Gestão participativa  

• Desenvolvimento de carreira  

• Coesão do grupo de trabalho  

• Políticas de reconhecimento  

• Autonomia  

• Suporte  

• Feedback  

  

Assistência psicossocial: esses programas, muito conhecidos como “EAPs  

(Employee Assistance Programs)”, oferecem apoio ao funcionário e seus familiares. 

O programa foca no aconselhamento e suporte aos empregados que estão passando 

por dificuldades pessoais.  

  

Tratamento psiquiátrico: a empresa oferece esse tipo de tratamento, que pode 

incluir internação e medicação, quando necessário, além de psicoterapia.  

  

Psicoterapia individual ou em grupo: esse tipo de tratamento está cada vez mais 

sendo oferecido pelos planos de saúde e pelas empresas. Esse benefício pode ser só 

para os funcionários ou extensivo aos seus familiares. Em algumas situações, o 

funcionário poderá contribuir com um percentual do valor do tratamento, 

principalmente no caso de tratamentos de longa duração.  

Dependência química: a importância do problema para o ambiente de trabalho 

justifica as intervenções nesta área pela organização. Para um ambiente livre de 

drogas deve-se implementar primeiramente políticas internas para que se esclareça a 

todos como a empresa trabalhará com a questão. Obviamente, deve-se ter todo o 

cuidado com as implicações legais.  

Tabagismo: as organizações podem promover programas de suporte para parar de 

fumar e oferecer recursos necessários para aqueles que decidirem entrar no processo 

do tratamento. O objetivo é evitar agravos à saúde devido ao fumo.  

Álcool e drogas: os programas de combate ao álcool e às drogas são iniciativas 

direcionadas para educar, informar e capacitar os funcionários e, algumas vezes, 

familiares, para o tratamento de dependentes.  



149  

  

 DIMENSÃO SOCIAL  

  

Atribui-se à dimensão social da saúde aquela em que se trabalha com os 

diferentes papéis sociais exercidos pelo indivíduo. As ações visam envolver os 

funcionários nas diversas atividades de interação em suas tarefas e em seu cotidiano, 

para que eles possam desenvolver uma postura positiva e construtiva diante de si, dos 

outros e do meio onde convivem.  

   A seguir, algumas sugestões de ações nessa dimensão:  

  

Programas de desenvolvimento profissional: são programas de capacitação que 

visam aprimorar as competências individuais no exercício de suas funções, aliando 

metas e estratégias organizacionais às necessidades de desenvolvimento dos 

funcionários.  

Orientação financeira: orientar os participantes para as questões econômicas e para 

a necessidade de se desenvolver um planejamento financeiro, visando a melhor 

utilização dos recursos econômicos individuais.  

Sessão de cinema: sessões de cinema são oferecidas no auditório da empresa. As 

sessões podem ocorrer para os funcionários, mas também para os filhos e seus 

familiares.  

Família na empresa: a empresa abre as portas para visitas de familiares, permitindo 

que conheçam suas diversas áreas e departamentos.  

Passeios culturais: a empresa promove passeios para os funcionários e 

dependentes, visitas a exposições, museus, zoológico, entre outros.  

Aulas culturais: a empresa patrocina aulas de diversas modalidades culturais, como 

violão, dança, teatro, canto, desenho e pintura.  

Oficinas de artesanato: os participantes recebem um kit com material e apostila. 

Além disso, recebem orientação de como produzir peças de artesanatos. São oficinas 

de bijuterias, pintura, tear, arranjos florais, materiais recicláveis, lãs e outros.  

Estímulo à leitura: pode-se oferecer livros como incentivos à participação nas ações, 

criar uma biblioteca na empresa, promover o “Clube do Livro”, atividade em que os 

participantes leem o livro e debatem entre eles com a orientação de um facilitador.  
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Preparação para a aposentadoria (PPA): visa oferecer apoio e suporte para os 

colaboradores em vias de se aposentar. Constitui-se num programa cada vez mais 

adotado nas empresas brasileiras e que oferecem alternativas variadas, tais como 

empreendedorismo, cuidado com a saúde, relacionamentos, planejamento financeiro 

e voluntariado.  

  

Comemorações de datas especiais:  

  

• Dia internacional da mulher   

• Dia do livro  

• Dia mundial contra o tabaco   

• Festa de Natal  

• Aniversariantes do mês  

• Happy Hour  

• Dia das mães   

• Almoço em família  

• Dia dos pais   

• Baile de Carnaval  

• Dia das crianças   

• Páscoa  

  

Programa de relações interpessoais: visa aumentar a integração entre os 

funcionários e promover o relacionamento saudável, por meio do aprimoramento da 

qualidade da interação, tão importante para um ambiente de cordialidade, confiança 

e respeito.  

Responsabilidade social: projetos direcionados para desenvolver ações que 

beneficiem a comunidade, desenvolvendo o espírito de comprometimento social e 

voluntariado de seus funcionários.  

Algumas ações de conscientização ambiental podem oferecer aos participantes 

educação ambiental, demonstrando a necessidade de utilização consciente dos 

recursos naturais, para a sustentabilidade do planeta. Nesse sentido, são realizadas 

atividades como:  

• Coleta e comercialização de reciclados.  
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• Descarte de lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias.  

• Utilização de material reciclado.  

• Coleta seletiva de lixo.  

• Campanhas de uso consciente de água e energia.  

• Visitação a parques ecológicos.  

• Vídeos de sensibilização para o consumo consciente.  

Incentivo ao voluntariado: o funcionário é estimulado e liberado por algumas horas 

de seu período de trabalho para se dedicar ao trabalho voluntário.  

  

Parcerias em projetos comunitários: recursos para implantação de projetos nas 

áreas de saúde, educação, segurança, esportes e meio ambiente.  

Cultura de suporte: ações que trabalham os elementos da cultura da organização e 

que devem fazer parte dos programas de bem-estar e qualidade de vida. Mudanças 

duradouras de estilo de vida só serão alcançadas mediante a aprendizagem adquirida 

pela cultura.  

São cinco os elementos que devem ser abordados dentro do trabalho de cultura 

organizacional para mudança de estilo de vida:  

Valores: crenças sobre forma apropriada de viver.  

Normas: comportamentos esperados das pessoas.  

Suporte organizacional: estruturas formais e informais, políticas e procedimentos 

que mantêm a cultura da empresa.  

Suporte entre os pares: apoio da família, amigos, colegas de trabalho e supervisores 

imediatos.  

Clima organizacional: o clima envolve três fatores: senso de comunidade, visão 

compartilhada e postura positiva. Esses fatores habilitam para uma mudança 

construtiva individual e coletiva (Allen, 2002).  
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DIMENSÃO ESPIRITUAL  

  

Trabalhar nesta dimensão implica trabalhar a integralidade da pessoa. Essa tão 

importante dimensão humana tem sido ainda pouco abordada nos programas de bem-

estar e qualidade de vida das organizações. É preciso desenvolver ações que 

contemplem aspectos relacionados à ética, valores, consciência, desenvolvimento 

pessoal, compaixão, transcendência, perdão e empoderamento, que dão a visão e o 

significado da vida para o indivíduo. Algumas ações para se trabalhar a dimensão 

espiritual:  

  

Técnicas de meditação, ioga e tai chi: ações como essas promovem a quietude da 

mente, para que se possa ver com mais clareza. Relaxar o corpo e o espírito é 

importante para renovar, recarregar as energias pessoais e manter a coerência 

pessoal. Essas ações atendem também à dimensão emocional.  

  

Manual do código de conduta: ação de desenvolver um “Código de Conduta Ética 

da Empresa”, onde se descrevem os princípios da conduta esperada e que deve ser 

seguida por seus funcionários.  

Ouvidoria: linha ou um número de telefone disponível para o funcionário e terceiros 

terem a oportunidade de fazer denúncias quando entenderem que uma atitude 

antiética foi tomada.  

  

4. QUARTA ETAPA: AVALIAÇÃO DE RESULTADOS  

  

Os programas de qualidade de vida no Brasil nem sempre tiveram a preocupação 

em mensurar os resultados das ações que foram sendo oferecidas ao longo do 

processo de implementação. Muitos gestores de programas desconsideraram a 

importância da tarefa de avaliar, uma vez que os resultados das ações nem sempre 

lhe eram cobrados. Muitos fazem apenas pesquisa de satisfação e/ou avaliam a 

participação nas ações.  
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  Chenoweth (2002) propõe que a avaliação dos dados seja de várias 

perspectivas:  

1. Analisando a evolução – observar se o programa está caminhando na direção 

certa e atingindo os seus objetivos (previamente estabelecidos).  

2. Comparando diferentes programas – os dados obtidos podem ser 

comparados com os de organizações semelhantes para determinar se o programa 

está sendo efetivo.  

3. Revendo se os objetivos de apoiadores ou financiadores estão sendo 

atingidos – nesses casos, ao se receberem patrocínios, estabelecem-se metas que 

podem ser avaliadas periodicamente para definir se o aporte financeiro será mantido, 

aumentado ou suspenso.  

4. Determinar o resultado ao final do programa – quando o programa 

oficialmente atinge o seu final, realiza-se uma avaliação para analisar se os resultados 

atingiram a sua meta.  

5. Informar comitês ou coordenadores sobre o programa – oferecer feedback 

sistemático dos resultados para os gestores, para a equipe de profissionais e para os 

participantes dos programas.  

 Os gestores podem considerar ideal a avaliação que mensuraria:  

1. Impacto nos objetivos da organização (custo de assistência médica, 

produtividade, imagem).  

2. Impacto nos objetivos de saúde (indicadores de saúde, estilo de vida, 

participação).  

3. Efetividade do programa (implementação, orçamento, efetividade relativa). No 

entanto, muitas vezes, a avaliação completa envolve especialistas, instituições 

acadêmicas ou consultores capacitados.   

Considerando-se um cenário realista, podemos avaliar:  

1. Participação nos eventos e atividades.  

2. Indicadores do exame periódico de saúde, pesquisas de estilo de vida e checkups.  

3. Pesquisa de práticas, necessidades, interesses e atitudes.  

4. Avaliação pré e pós-intervenção para cada programa.  

5. Avaliação mais detalhada de programas especiais.  
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Os passos para realizar a avaliação incluem:  

1. Deixar claros os objetivos da avaliação.  

2. Determinar o escopo e o foco (o que, com que duração, com que intensidade).  

3. Identificar os recursos exigidos – expertise, tempo, orçamento.  

4. Desenvolver o plano – desenho, medidas de mensuração, protocolos, amostras, 

estatística, relatórios.  


