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RESUMO  

 

A partir do fim do século XX, muito se tem discutido sobre a qualidade de vida do trabalhador, 

em face a sua saúde, que tem sido comprometida negativamente ao longo dos anos, em virtude 

da cobrança pela produtividade no trabalho. Este estudo teve como objetivo avaliar a qualidade 

de vida no trabalho (QVT) dos Técnicos-administrativos em educação (TAE) da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, do campus de Diamantina/MG. Para tanto foi 

aplicado um questionário de QVT a 86 servidores que se dispuserem a participar da pesquisa 

que teve um caráter quantitativo e também qualitativo, sendo um estudo exploratório-descritivo. 

Foram avaliadas oito dimensões onde em apenas duas delas, “Integração social” e “Utilização 

da capacidade humana”, não houve comprometimento da QVT e na dimensão “Compensação 

justa e adequada” foi onde encontrou-se o maior nível de insatisfação por parte destes TAE. 

Apesar de não ser possível a intervenção da instituição na dimensão mais crítica, em virtude do 

plano de carreira dos TAE ser estabelecido por lei federal, em todas as outras dimensões foi 

possível observar aspectos que podem ser abordados pela gestão da universidade em busca da 

promoção da QVT. 

 

Palavras-chave: Qualidade de vida no trabalho. Serviço público. Gestão de pessoas. Instituição 

de Ensino Superior. Saúde do trabalhador.



 
 

ABSTRACT 

 

By the end of the 20th century, the quality of life of workers has been much discussed, in terms 

of health. The health has been negatively compromised over the years due to the demand for 

productivity at work. The aim of this study was to evaluate the perception of quality of life at 

work (QWL) of Administrative Technicians in Education (ATE) of Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri, working in the Deanships of the campus of Diamantina, in 

Minas Gerais, Brazil. A quantitative, descriptive and exporatory research was conducted, using 

QWL questionnaires with an intentional sample consisting of 86 public agents who agreed to 

participate of the study. Data revealed that of the eight dimensions evaluated, only in two 

(“Social integration” and “Use of human capacities”) there were no compromise of QWL. Also, 

in the dimension “Adequate and fair compensation” the highest level of dissatisfaction was 

found. In spite of not being possible for the Institution to intervene in the most critical 

dimension, due to the TAE career plan being established by federal law, in all other dimensions 

it was possible to observe aspects that can be approached by the university management seeking 

for QVT promotion.  

 

Keywords: Quality of life. Public service. People management. Higher Education Institution. 

Occupational Health.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

É intrínseco ao homem um dilema em relação ao trabalho: para alguns é percebido como 

um fardo pesado, indesejado, um limitador de sua existência, enquanto que para outros é o que 

dá sentido à vida, capaz de definir sua personalidade e resultar no seu crescimento. Fato é que 

a maioria dos seres humanos estão de alguma forma envolvidos no mundo do trabalho. 

As pessoas passam a maior parte do dia em seus locais de trabalho, buscando alcançar 

seus próprios objetivos, assim como concretizar os objetivos do setor em que está inserido. 

Contudo, com a globalização do mercado de trabalho, o avanço das tecnologias, a constante 

cobrança pelas instituições pela formação contínua e a adaptação dos servidores a novas rotinas 

laborais, entre outros aspectos, muitas vezes mantém o trabalhador refém do próprio trabalho, 

trazendo complicações de ordem física e psicológica para a vida da pessoa. 

Neste contexto, há vasta literatura versando sobre qualidade de vida no trabalho (QVT), 

inclusive com a proposição de instrumentos para sua avaliação, os quais foram empregados nos 

mais variados tipos de instituições, fossem elas públicas ou privadas. Entretanto, como 

servidora pública, a autora desta dissertação se viu com uma inquietação: como estaria a QVT 

dos técnicos-administrativos em educação (TAE) da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)? Quais os pontos positivos e os negativos da QVT na 

percepção dos TAE?   

Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a QVT na percepção dos TAE lotados nas 

Pró-Reitorias do campus JK desta Instituição, identificando os itens críticos, de forma a 

subsidiar as ações da gestão universitária no aprimoramento constante da qualidade de vida 

(QV) de seus colaboradores.  

Esta dissertação é o produto de uma pesquisa feita para o Programa de Pós-Graduação 

em Saúde, Sociedade e Ambiente, com área de concentração Interdisciplinar, linha de pesquisa 

intitulada Tecnologia e Vigilância em Saúde e será apresentada em duas partes. Na primeira 

parte tem-se a revisão bibliográfica que culminou na redação do referencial teórico e a segunda 

parte constitui-se de um capítulo representativo escrito sob forma de artigo. 

Finalmente, é importante ressaltar que esta dissertação foi elaborada conforme o manual 

de normalização de trabalhos acadêmicos da Instituição (UNIVERSIDADE FEDERAL DOS 

VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, 2016), sendo que os resultados desta dissertação 

foram apresentados na forma de artigo científico.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Para a elaboração deste referencial foram utilizadas as bases de dados da Scientific 

Eletrônic Library Online (SCIELO) e National Library of Medicine (PUBMED), assim como 

o Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). Foram incluídos neste estudo os artigos científicos que apresentassem os descritores 

ou as palavras-chaves qualidade de vida no trabalho, serviço público, gestão de pessoas, 

instituição de ensino superior, saúde do trabalhador, suas combinações e variantes em inglês e 

espanhol. Não houve restrição quanto ao período de tempo na busca dos artigos que seriam 

utilizados. Ainda foram consultados livros disponíveis nas bibliotecas da UFVJM, além de teses 

e dissertações disponíveis em diversos repositórios institucionais.  

 

2.1 Qualidade de vida trabalho: um breve histórico 
 

A expressão “qualidade de vida” (QV) se reveste de extensa complexidade, sendo de 

origem incerta. Nota-se sua presença na filosofia chinesa referente à sua arte, literatura, filosofia 

e medicina tradicional, bem como, nas forças positivas e negativas representadas pelas 

definições de Yin e Yang, as quais, em equilíbrio, representam boa QV. Todavia, antes da era 

Aristotélica, o termo estava associado a palavras como "felicidade e virtude", as quais quando 

alcançadas, proporcionariam ao indivíduo "boa vida" (BECK; BUDÓ; GONZALES, 1999; 

GORDIA et al., 2011).  

O conceito de QV do ser humano é eminentemente interdisciplinar, e para seu construto 

a contribuição de diferentes áreas do conhecimento, como a sociologia, antropologia, filosofia, 

saúde, economia, psicologia e muitas outras, pode ser de fato valiosa e indispensável. Faz-se 

necessária a desvinculação de que QV está associada apenas à saúde física e mental, bem como 

está associada apenas à presença ou ausência de doenças. É um termo complexo, influenciado 

pela subjetividade de cada pessoa ou grupo social, podendo representar felicidade, harmonia, 

saúde, prosperidade, morar bem, receber salário digno, ter amor e família, poder conciliar lazer 

e trabalho, ter liberdade de expressão, ter segurança (BECK; BUDÓ; GONZALES, 1999; 

GORDIA et al., 2011).  

Como relatado por Minayo, Hartz e Buss (2000), QV é um “termo que abrange muitos 

significados, que refletem conhecimentos, experiências e valores de indivíduos e coletividades 

que a ele se reportam em variadas épocas, espaços e histórias diferentes, sendo, portanto, uma 

construção social com a marca da relatividade cultural” 
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No campo da saúde, o discurso da relação entre saúde e qualidade de vida, embora 

bastante inespecífico e generalizante, existe desde o nascimento da medicina social, nos séculos 

XVIII e XIX, quando investigações sistemáticas começaram a referendar esta tese e dar 

subsídios para políticas públicas e movimentos sociais (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000). 

Porém, após a Segunda Guerra Mundial, o termo passou a ser muito utilizado, 

principalmente enfocando a noção de sucesso, não só ligado a definição de saúde, mas ainda 

associado à melhoria do padrão de vida, de obtenção de bens materiais (como casa própria, 

carro, salário e outros bens adquiridos), de condições de trabalho, de acesso médico, dentre 

outros (BECK; BUDÓ; GONZALES, 1999; MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000). 

Diante disso, o tema da QV assume importante relevância no âmbito das corporações. 

As organizações tomaram parte na discussão e aplicação desse conceito na tentativa de planejar, 

implantar e avaliar alternativas de produção que permitam maior satisfação, bem-estar e saúde 

aos seus colaboradores, vislumbrando, dentre outras consequências, melhoras na produtividade 

e na rentabilidade. Tornava-se, então, necessário compreender a relação entre QV e trabalho, 

sendo criada a abordagem da qualidade de vida no trabalho – QVT (DAL FORNO; FINGER, 

2015). 

O termo QVT começou a ser utilizado a partir dos experimentos de Eric Tris e seus 

colaboradores, na década de 1950, calcados nas relações indivíduo-trabalho-organização, 

desenvolvendo uma abordagem sociotécnica da organização do trabalho, com análise e 

reestruturação das tarefas, para amainar o sofrimento da vida dos trabalhadores (BÚRIGO, 

1997; GARCIA, 2010; DAL FORNO; FINGER, 2015). 

A partir dos anos de 1960, a QVT começou a tomar nova forma. Um grupo de 

pesquisadores, alunos, sindicalistas e representantes do governo americano preocupou-se em 

estudar como seria possível influenciar a qualidade das experiências do indivíduo no trabalho. 

Seguindo a linha sociotécnica, impulsionada pela perspectiva de uma sociedade progressista, a 

QVT teve como base as questões relativas à saúde, à segurança e à satisfação dos trabalhadores 

(BÚRIGO, 1997; GARCIA, 2010).  

Entretanto, somente no final da década de 1970, a QVT passou a ser um objeto de 

preocupação e de investimento, sobretudo, nas grandes corporações. Esse período histórico 

coloca em primeiro plano um traço importante do movimento corporativo em busca de se 

implantar Programas de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT): a crise estrutural nos padrões 

de acumulação taylor-fordista. Os limites sociais e técnicos do modelo de gestão capitalista 

impõem novas bases para a competitividade empresarial (FERREIRA; ALVES; TOSTES, 

2009). 
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De acordo com Ferreira, Alves e Tostes (2009), o principal período dessa crise 

estrutural, principalmente nos Estados Unidos, foi na década de 1965-1975, que se caracterizou 

por fatos importantes: radicalização e endurecimentos dos movimentos sindicais dos 

trabalhadores; descompasso entre a valorização do capital e o aumento da produtividade; 

choque do aumento do preço do petróleo; ascensão das taxas de juros no início dos anos 70; 

redução de investimentos impactando nas taxas de emprego e de renda.  

Assim, a retomada da economia nas sociedades capitalistas ocidentais, e baseadas no 

modelo norte-americano, para melhoria da produtividade frente à concorrência internacional, 

foi acompanhada pela redução do papel do Estado, pela adoção de políticas governamentais de 

valorização do capital financeiro e flexibilização dos contratos de trabalho. Todavia, esse 

processo também se seguiu do aumento crescente das taxas de desemprego e exclusão social, 

bem como pela baixa e instável expansão da riqueza para a sociedade como um todo 

(FERREIRA; ALVES; TOSTES, 2009). 

Neste ambiente, as décadas de 1980 e 1990 foram marcadas fortemente pela ideia de 

uma maior participação do trabalhador nas decisões das organizações, que se sentiram 

compelidas a repensar suas condutas e a buscar soluções participativas. A QVT tornou-se foco 

de programas que estudavam os fatores da saúde do trabalhador na organização, resgatando 

valores ambientais e humanísticos negligenciados em favor do avanço tecnológico (BÚRIGO, 

1997).  

Provavelmente, o sucesso na adoção de novos estilos e técnicas gerenciais por outros 

países, especialmente o Japão, que se tornava referência em produtividade e eficiência, foi a 

mola propulsora da retomada da QVT nas organizações. Estabeleceu-se o pressuposto de que 

as necessidades e aspirações humanas do trabalhador também faziam parte da responsabilidade 

social do empregador (BÚRIGO, 1997; GARCIA, 2010). 

É importante destacar que o trabalho assume um papel cada vez mais central na vida 

das pessoas, chegando mesmo a definir aspectos como status e identidade pessoal. Assim, é 

previsível que modelos modernos de tecnologias de gestão se ocupem também da QVT e dos 

fatores que incorporam a satisfação do indivíduo em sua atividade laboral e na humanização 

das situações relacionadas ao trabalho (BITTENCOURT; CALVO; REGIS FILHO, 2007). 

A necessidade de se implantar programas de QVT nas organizações aparece marcada 

por uma aceleração de mudanças no mundo do trabalho, com destaque para o ritmo intenso das 

inovações tecnológicas na sociedade da informação, o crescente conteúdo de conhecimento 

agregado à produção, a diminuição do ciclo de vida dos produtos e os processos de produção 

que mudam em alta velocidade. Além disso, várias exigências passam a ser feitas aos 
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trabalhadores, que devem ser flexíveis, capazes de realizarem diferentes tarefas, serem criativos 

e comunicadores, hábeis para trabalharem em equipes e assumirem novas responsabilidades 

para atuar em ambientes com maior incerteza, papéis pouco definidos e equipamentos altamente 

sofisticados (FERREIRA; ALVES; TOSTES, 2009; GORDIA et al., 2011; PINTO, 2013). 

Todavia, o ambiente produtivo não conseguiu absorver essas mudanças sem gerar 

impactos negativos para os seus colaboradores, sendo que o desgaste físico e psicológico, a 

baixa autoestima, a pressão por resultados e a insatisfação são aspectos inerentes a esse novo 

mundo de trabalho e, dessa forma, a questão da QVT passa a obter destaque e demanda projetos 

para buscar solução para esses problemas (KLEIN; PEREIRA; LEMOS, 2019). 

Deve-se atentar ao fato de que avaliar a satisfação do ser humano inserido em um 

sistema produtivo, normalmente complexo, requer um tratamento interdisciplinar para 

possibilitar sua contextualização e a leitura das subjetividades presentes nos sistemas laborais. 

Frisa-se que o trabalho, muitas vezes, não é prazeroso justamente porque se configura de uma 

forma totalmente fragmentada, sem sentido, burocratizada, repleta de normas e rotinas, ou cheia 

de exigências e conflitante com a vida social ou familiar. Desta maneira, a QVT envolve fatores 

pessoais como necessidades, expectativas, crenças e valores do trabalhador; e fatores 

situacionais como tecnologia, sistema de recompensa, ambiente de trabalho e estado geral da 

economia (BÚRIGO, 1997; BITTENCOURT; CALVO; REGIS FILHO, 2007; TIMOSSI et 

al., 2009). 

Neste sentido, várias definições e conceitos sobre QVT, assim como diferentes modelos 

para sua avaliação, já foram citados na literatura. Porém, nenhum desses modelos incorpora 

todos os indicadores de QVT cientificamente reconhecidos e, esses modelos de avaliação 

precisam ser adaptados de acordo com a realidade da organização a ser investigada e com as 

atividades nela realizadas (FREITAS; SOUZA, 2009). Neste sentido, reforça-se que nenhum 

dos instrumentos criados é totalmente capaz de inferir a QVT, em virtude dos diversos fatores 

relativos às condições de vida e ao comportamento humano (GORDIA et al., 2011). 

Com base em diferentes trabalhos (BÚRIGO, 1997; FREITAS; SOUZA, 2009; 

TIMOSSI et al., 2009; FERREIRA et al., 2014; DAL FORNO; FINGER, 2015; KLEIN; 

PEREIRA; LEMOS, 2019), uma síntese dos conceitos e instrumentos para avaliação da QVT 

está apresentada nos Quadros 1 e 2. 

 

 

 

 



20 
 

 
 

Quadro 1 – Conceitos de qualidade de vida no trabalho 

Autor Conceito de qualidade de vida no trabalho 
Hackman e Odham (1975) Envolve a satisfação e a motivação no local de trabalho 

Guest (1979) 
QVT é um processo pelo qual uma organização tenta revelar 
o potencial criativo de seu pessoal, envolvendo-os em 
decisões que afetam suas vidas no trabalho. 

Bennet (1983) 
Envolve os valores reportados a qualidade das experiências 
vivenciadas no local de trabalho, como pagamentos, 
benefícios e posições de destaque 

Nadler e Lawler (1983) 

Envolve pessoas, trabalho e organizações focando nos 
efeitos do trabalho nas pessoas e a efetividade das 
organizações, participação na tomada de decisões e 
resoluções de problemas 

Kiernan e Knutson (1990) Satisfação individual relacionada com o desenvolvimento 
de tarefas no trabalho 

Vieira e Hanashiro (1990) 

QVT é associada a questões relacionadas à assepsia 
ambiental - melhoria nas condições de trabalho — com 
extensão a todas as funções de qualquer natureza e nível 
hierárquico, nas variáveis comportamentais, ambientais e 
organizacionais que venham, juntamente com políticas de 
Recursos Humanos condizentes, humanizar o emprego, de 
forma a obter-se um resultado satisfatório, tanto para os 
empregados como para a organização. Isto significa atenuar 
o conflito existente entre capital e trabalho. 

Fernandes (1996) 

Gestão dinâmica e contingencial de fatores físicos, 
tecnológicos e sociopsicológicos que afetam a cultura e 
renovam o clima organizacional, refletindo-se no bem-estar 
do trabalhador e na produtividade das empresas 

Spilker (1996) 

Constructo de subjetividade envolvendo aspectos físicos, 
estado funcional, bem-estar psicológico e econômico, 
fatores vocacionais, relações sociais, e fatores religiosos e 
espirituais 

Limongi-França (1997) 

QVT é o conjunto das ações de uma empresa que envolvem 
a implantação de melhorias e inovações gerenciais e 
tecnológicas no ambiente de trabalho. A construção da 
qualidade de vida no trabalho ocorre a partir do momento 
em que se olha a empresa e as pessoas como um todo, o que 
chamamos de enfoque biopsicossocial. O posicionamento 
biopsicossocial representa o fator diferencial para a 
realização de diagnóstico, campanhas, criação de serviços e 
implantação de projetos voltados para a preservação e 
desenvolvimento das pessoas, durante o trabalho na 
empresa. 
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Quadro 1 – Conceitos de qualidade de vida no trabalho (continuação) 

Autor Conceito de qualidade de vida no trabalho 

Albuquerque (1998) 

QVT é 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 e durante a realização do 
trabalho. 

Sirgy e colaboradores (2001) 
Envolve a satisfação no trabalho usando recursos e 
atividades que favoreçam a participação no mercado de 
trabalho 

Martel e Dupuis (2006) 
Constructo de subjetividade envolvendo aspectos 
organizacionais, sociais e humanos, que interagem entre si e 
devem ser integrados 

Pizam (2010) Ambiente de trabalho agradável ou tempo agradável 

Ferreira (2015) 

Um preceito de gestão organizacional que se expressa por 
um conjunto de normas, diretrizes e práticas no âmbito das 
condições, da organização e das relações socioprofissionais 
de trabalho que visa à promoção do bem-estar individual e 
coletivo, o desenvolvimento pessoal dos trabalhadores e o 
exercício da cidadania organizacional nos ambientes de 
trabalho. Sob a ótica dos trabalhadores, ela se expressa por 
meio das representações globais (contexto organizacional) e 
específicas (situações de trabalho) que estes constroem, 
indicando o predomínio de experiências de bem-estar no 
trabalho, de reconhecimento institucional e coletivo, de 
possibilidades de crescimento profissional e de respeito às 
características individuais. 

Fonte: Revisão de literatura. 
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Quadro 2 – Modelos de avaliação da qualidade de vida no trabalho 

Modelo Dimensões de qualidade de vida no trabalho 

Walton (1973) 

Compensação justa e adequada; segurança e saúde nas condições de trabalho; oportunidade para uso 
e desenvolvimento da capacidade humana; oportunidade para crescimento na carreira; integração 
social no ambiente de trabalho; constitucionalismo; trabalho e espaço total de vida; relevância social 
do trabalho 

Hackman e Oldham (1975) 

Resultados positivos pessoais e do trabalho são obtidos quando três ‘estados psicológicos críticos’ 
estão presentes para um certo trabalhador: percepção da significância do trabalho, percepção da 
responsabilidade pelos resultados do trabalho e conhecimento dos reais resultados do trabalho. Estes 
estados críticos seriam criados por cinco dimensões básicas (variabilidade de habilidades; identidade 
da tarefa; significado da tarefa; autonomia; feedback intrínseco, ou seja, do próprio trabalho) e duas 
suplementares (feedback extrínseco, de supervisores e colegas de trabalho; inter-relacionamento). 

Westley (1979) 

Baseado em fatores econômicos, políticos, psicológicos e sociológicos. Classifica os problemas 
vivenciados pelas pessoas no ambiente de trabalho em quatro categorias: - injustiça, insegurança, 
isolamento e anomia. As duas primeiras resultariam em insatisfação, greves e sabotagem, enquanto 
as duas últimas em sensação de isolamento, desinteresse pelo trabalho, absenteísmo e turnover. 

Glaser (1976) Segurança no trabalho; condições de trabalho; compensação justa e adequada 

Davis e Werther (1983) 

Este modelo baseia-se em três grupos de elementos: organizacionais (especialização,  práticas e 
fluxo do trabalho), ambientais (condições externas à organização; as potencialidades (habilidades), 
as disponibilidades e as expectativas sociais), e comportamentais (necessidades de alto nível dos 
funcionários, relacionadas com a autonomia, variedade de habilidades, feedback, valorização do 
cargo etc) 

Huse e Cumings (1985) Inovação em sistemas de recompensas; melhoria do ambiente de trabalho; projeção de posições; 
gestão participativa 

Guillory e Galindo (1995) Oportunidade de exibir criatividade; automotivação; autogestão; autorrealização; fidelidade; 
orgulho no trabalho 

Fernandes (1996)  Fatores de natureza econômica, política, psicossocial e de logística 
Royuela e colaboradores (2007) Natureza do trabalho; contexto físico; contexto psicossocial; contexto organizacional; agenda social 

Bagtasos (2011) Ambiente de trabalho (supervisão, condições de trabalho, horas de trabalho, ambiente físico, 
autonomia, tipo de gestão, nível de estresse, equilíbrio trabalho-família) 

Fonte: Revisão de literatura. 
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Existem critérios e subcritérios para a avaliação de cada dimensão proposta nos 

diferentes modelos, os quais são comumente referenciados na literatura (FERREIRA; ALVES; 

TOSTES, 2009; TIMOSSI et al., 2009; GARCIA, 2010; FERREIRA et al., 2014; FREITAS; 

ENTRINGER, 2014; PEDROSO et al., 2014) e, portanto, não serão objeto de descrição neste 

referencial.  

Porém, é interessante mencionar a vertente da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) que advoga a favor da priorização das condições, ambientes, organização do trabalho e 

das tecnologias, buscando-se superar a etapa da prevenção dos acidentes e das doenças tidos 

como diretamente relacionados ao trabalho, para avançar na discussão dos agravos relacionados 

ao trabalho. Frisa-se que os agravos à saúde, que também ocorrem na população geral, quando 

relacionados ao trabalho assumem um perfil diferenciado (LACAZ, 2000). 

As questões ligadas ao ambiente de trabalho, à organização, à caracterização e às 

condições de trabalho, às oportunidades de desenvolvimento que este permite, ao balanço entre 

trabalho e vida fora dele, ao envelhecimento da população ativa e à precarização e insegurança 

no emprego são, hoje em dia, consideradas fontes de riscos psicossociais (FERREIRA; 

CARVALHO, 2017). 

Algumas pesquisas têm objetivado investigar os fatores relacionados à QV em 

diferentes populações com o objetivo inicial de realizar um levantamento diagnóstico dos 

fatores interferentes na QV, para em seguida desenvolver estratégias de intervenção que visem 

à melhoria da QV das pessoas através de mudanças nas variáveis que podem influenciá-la 

(GORDIA et al., 2011). 

 

2.2 Avaliação da qualidade de vida no trabalho no serviço público 

 

Embora seja notório que a QVT encontre sua origem na esfera privada, no ambiente 

empresarial que, histórica e progressivamente, tem se tornando mais competitivo devido às 

mudanças ocorridas na economia mundial, na tecnologia e nas relações sociais, políticas e de 

trabalho, é importante que o serviço público também adote uma postura voltada para a gestão 

da QVT de seus funcionários (GARCIA, 2010).  

Convém lembrar que a administração pública, pautada em seus princípios 

constitucionais (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), visa atender 

ao interesse público e às necessidades sociais, utilizando para isso a estrutura administrativa, 

de forma direta ou indireta, bem como os meios que a legislação permite (GEMELLI; 

FILIPPIM, 2010).  
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Destarte, a gestão de pessoas na área pública tem um papel estratégico, pois o 

estabelecimento de políticas de desenvolvimento de pessoas abordando, por exemplo, o 

estímulo e criação de práticas que assegurem o desenvolvimento profissional, a promoção da 

aprendizagem e a oferta de oportunidades reais de crescimento profissional e pessoal aos 

servidores, deve estar alinhada aos objetivos estratégicos da organização pública. Assim, 

sempre será um desafio ao setor público promover o bem-estar dos servidores públicos, a 

satisfação do usuário-cidadão, a eficiência e a eficácia dos serviços prestados pelos órgãos 

governamentais (DUARTE; FERREIRA; LOPES, 2009; FERREIRA; ALVES; TOSTES, 

2009; GARCIA, 2010; GEMELLI; FILIPPIM, 2010). 

Tanto em organizações privadas ou públicas, também se observa o aumento no 

adoecimento dos trabalhadores, em virtude do descontentamento da sociedade brasileira e a 

pressão social sobre as organizações, aliadas ao processo de aceleração e intensificação das 

atividades de trabalho (FERNANDES; FERREIRA, 2015). 

Assim, infere-se que a QVT, seja como campo de estudo e reflexão, seja como 

programas práticos de intervenção social, podem ser eficazes em proporcionar bem-estar aos 

trabalhadores, obtendo êxito, em retribuição, comprometimento e empenho nas tarefas 

cotidianas. (DAL FORNO; FINGER, 2015). Por isso, a tendência atual na área de gestão é 

conscientizar cada pessoa no sentido de que ela seja o elemento de diagnóstico e de solução de 

problemas para obter uma melhoria contínua de seu trabalho na organização (GEMELLI; 

FILIPPIM, 2010). 

Conquanto, um programa de QVT deve integrar iniciativas em áreas biológicas (de 

promoção da saúde e da segurança, controle dos riscos ambientais e atendimento às 

necessidades físicas em geral); psicológicas (de promoção da autoestima e do desenvolvimento 

de capacidades pessoais e profissionais); sociais (de oferta de benefícios sociais obrigatórios e 

espontâneos e criação de oportunidades de lazer, esporte e cultura); organizacionais (de 

valorização da imagem corporativa, da estrutura organizacional, dos produtos e serviços e do 

relacionamento da empresa com os funcionários) (LIMONGI-FRANÇA, 2009). 

Há vários relatos na literatura sobre QVT de servidores públicos, muitos dos quais são 

direcionados para profissionais da área da saúde (BITTENCOURT; CALVO; REGIS FILHO, 

2007; FERREIRA et al., 2014; AZEVEDO; NERY; CARDOSO, 2017; BARBOSA et al., 

2018) ou docentes em diferentes níveis de atuação (ARAÚJO, 2010; MARTINS, 2011; 

PIZZIO; KLEIN, 2015; NASCIMENTO et al., 2016; DIAS; CHAVEIRO; PORTO, 2018). 

Com relação aos TAE, alguns trabalhos foram encontrados e estão sumarizados no Quadro 3. 
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Quadro 3- Estudos sobre qualidade de vida no trabalho com servidores públicos em instituições de ensino superior 
 INSTITUIÇÃO PRINCIPAIS RESULTADOS REFERÊNCIA 

Walton 
(1973) 

Universidade 
Federal da Paraíba 

Boa integração social; satisfação com o trabalho; satisfação com as 
condições de trabalho; indiferença com as leis trabalhistas; o trabalho 
não interfere muito na vida pessoal; satisfação com a remuneração 
própria e insatisfação com a diferença de remuneração entre os 
setores; satisfação com as oportunidades na carreira; visão positiva 
da imagem da instituição. 

(ALBUQUERQUE, 2013) 

IFES 

Índices de satisfação relevantes e positivos: autonomia, segurança, 
infraestrutura e relacionamento interpessoal. Índices de insatisfação 
considerável: saúde, compensação, comunicação e imagem da 
organização. 

(BERNARDO, 2014) 

Instituto Federal de 
Minas Gerais 

Boa integração social; consciência positiva do trabalho; insatisfação 
com as condições de trabalho, principalmente com a jornada de 
trabalho; satisfação com o cumprimento das leis trabalhistas; 
insatisfação com a proporção que o trabalho ocupa e interfere na vida 
pessoal; satisfação com a remuneração e insatisfação com os 
benefícios extras; muita insatisfação com as oportunidades na 
carreira; orgulho e satisfação de trabalhar na instituição. 

(RIBEIRO, 2016) 

Instituto Federal 
Sul-Rio-Grandense 

Boa integração social e satisfação com o ambiente de trabalho; 
satisfação com as condições de trabalho; conhecimento e satisfação 
das normas e leis; satisfação com o espaço que o trabalho ocupa na 
vida pessoal; insatisfação com a remuneração; satisfação com as 
oportunidades na carreira. 

(CAMPOS, 2016) 

Questionário 
semi-

estruturado 

Universidade 
Federal de Ouro 

Preto 

Fatores positivos da QVT: a UFOP supre suas necessidades básicas 
como alimentação, moradia, cultura e lazer, o salário condizente e há 
autonomia na execução das tarefas. Fatores falhos: espaço físico, 
recursos e materiais para a execução das tarefas, segurança no 
trabalho para se evitarem danos à saúde de seus servidores. Fatores 
criticados por alguns dos entrevistados e aprovados por outros: 
relação com as chefias, relação com os colegas, motivação, 
reconhecimento, crescimento na carreira, questão da saúde, 
qualificação e oferecimento de programas de melhoria de qualidade 
de vida. 

(ALMEIDA, 2013) 
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Quadro 3- Estudos sobre qualidade de vida no trabalho com servidores públicos em instituições de ensino superior (continuação) 

 INSTITUIÇÃO PRINCIPAIS RESULTADOS REFERÊNCIA 

Freitas e 
Souza (2009) 

Universidade 
Estadual 

Boa integração social; satisfação com o trabalho; insatisfação com as condições 
de trabalho; 50% considera tratamento igualitário; satisfação com o espaço que 
o trabalho ocupa na vida pessoal; insatisfação com a remuneração; insatisfação 
com as oportunidades na carreira; visão positiva da imagem da instituição. 

(FREITAS; SOUZA; 
QUINTELLA, 2013) 

Centro de Ciências 
e Tecnologia de 

uma Universidade 

Boa integração social; satisfação com o trabalho; insatisfação com as condições 
de trabalho; insatisfação com o cumprimento de normas e leis; satisfação com 
o espaço que o trabalho ocupa na vida pessoal; insatisfação com as 
oportunidades na carreira; visão positiva da imagem da instituição. 

(FREITAS; ENTRINGER, 2014) 

IFES em Minas 
Gerais 

Boa integração social; satisfação com o trabalho; satisfação com as condições 
de trabalho; conhecimento mediano das normas e leis; insatisfação com o 
espaço que o trabalho ocupa na vida pessoal; insatisfação com a remuneração; 
insatisfação com as oportunidades na carreira; visão positiva da imagem da 
instituição. 

(COSTA, 2017) 

Hackman e 
Oldham 
(1975) 

Universidade em 
Minas Gerais 

Apoio à flexibilização da jornada de trabalho contribuindo para a satisfação 
das condições de trabalho. (MARQUES, 2012) 

Limongi-
França (2010) 

Universidade em 
Minas Gerais 

Boa integração social; satisfação com o trabalho e o uso da capacidade pessoal; 
satisfação com as condições de trabalho; 50% com satisfação e 50% 
insatisfação com a remuneração; busca pelo conhecimento para melhorar o 
trabalho; visão positiva da imagem da instituição, legitimidade do trabalho. 

(PINTO, 2013) 

TQWL-42 
Universidade 

Federal do 
Maranhão 

Baixos níveis de satisfação nos aspectos “Serviços de Saúde e Assistência 
Social”, Tempo de Lazer”, “Recursos Financeiros e Benefícios Extras”. 
Valores considerados prioritários percebidos pelos servidores: tradição, 
conformidade, realização, prestígio e preocupação com a coletividade.  

(LIMA, 2014) 

Fonte: Levantamento da pesquisa, 2019 

Nos estudos citados, verifica-se que o modelo de Walton ainda é um dos mais utilizados, embora ele tenha sido elaborado para servidores 

da iniciativa privada. Destarte, no presente trabalho, optou-se pelo uso de um questionário (FREITAS; SOUZA, 2009) que, fundamentado nas 

dimensões da QVT estabelecidas por Walton (1973); Hackman e Oldham (1975); Westley (1979) e Davis e Werther (1983), foi estruturado com 

enfoque em TAE de universidades. 
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3 CAPÍTULO 1 – PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DE 
SERVIDORES DE UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR 
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PUBLIC INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION 
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Doutor em Ciências da Saúde, Docente da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 

harriman.morais@ufvjm.edu.br 
 
 
RESUMO: Desde meados do século XX, muito se discute sobre a qualidade de vida no trabalho 
em face a produtividade e a saúde do trabalhador. Este estudo objetivou avaliar a qualidade de 
vida no trabalho (QVT) de servidores que ocupam o cargo de técnico-administrativo em 
educação (TAE) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). 
Aplicou-se um questionário de QVT que continha informações sobre o perfil dos entrevistados 
e 46 questões distribuídas em oito dimensões. A amostra foi por conveniência e dos 90 TAE 
convidados, 86 (95,6%) responderam adequadamente ao questionário, sedo que a maioria era 
do sexo feminino (58,1%), com idade entre 26 a 35 anos (45,4%), estão na UFVJM há menos 
de 1 ano (33,7%) e possuíam apenas a graduação completa (41,9%) ao ingressar na instituição. 
Com relação às oito dimensões, verificou-se que somente nas “Integração social” e “Utilização 
da capacidade humana” não foram detectados pontos críticos que comprometem a QVT. Nas 
outras seis dimensões observaram-se aspectos negativos, destacando-se a “Compensação justa 
e adequada” como a dimensão de maior insatisfação dos servidores. Apesar de não ser possível 
a intervenção da instituição na dimensão mais crítica, em virtude do plano de carreira dos TAE 
ser estabelecido por lei federal, em todas as outras há aspectos que podem ser abordados pela 
gestão da universidade em busca da promoção da QVT. 
 
Palavras-chave: Funcionário público. Saúde do trabalhador. Qualidade de vida no trabalho. 
Recursos Humanos. 
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ABSTRACT: By the end of the 20th century, the quality of life of workers has been much 

discussed in terms of health. The aim of this study was to evaluate the perception of quality of 

life at work (QWL) of Administrative Technicians in Education (ATE) of Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. A QWL questionnaire containing 46 questions of 8 

dimensions was applied. The sample was chosen by convenience (n=90). Eighty six subjects 

answered the questionnaire properly. Most subjects were female (58,1%), aged between 26 and 

35 years-old (45,4%) working at UFVJM less than 1 year (33,7%) and had only a graduation 

degree at the moment of join the work. In relation of the eight dimensions evaluated, only in 

two (“Social integration” and “Use of human capacities”) there were no compromise of QWL. 

the highest level of dissatisfaction was found in the dimension “Adequate and fair 

compensation” In spite of not being possible for the Institution to intervene in the most critical 

dimension, due to the TAE career plan being established by federal law, in all other dimensions 

it was possible to observe aspects that can be approached by the university management seeking 

for QVT promotion.  

 
Keywords: Quality of life. Public service. Human Resources. Higher Education Institution. 

Occupational Health.  
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INTRODUÇÃO 
 

Com o passar dos anos o trabalho foi assumindo um papel cada vez mais importante na 

vida das pessoas. Ele vem até mesmo definir aspectos pessoais como status e identidade pessoal. 

Com o grande espaço que o trabalho vem ocupando na vida das pessoas, surge uma 

dicotomia por vezes interessante: para alguns o trabalho é percebido como um fardo pesado, 

indesejado, um limitador de sua existência e para outros é o que dá sentido à vida, capaz de 

definir sua personalidade e resultar em seu crescimento.  

Contudo, o trabalho trouxe também questões negativas no que tange a qualidade de vida 

das pessoas. A busca incessante pela maior produtividade, a globalização do mercado de 

trabalho, o avanço das tecnologias e o comprometimento do tempo diário com o trabalho trouxe 

defasagens de diversas ordens à qualidade de vida do trabalhador, não só em sua atividade 

laboral, como também nas diversas áreas de sua vida, surgindo assim um adoecimento do ser 

humano. 

A partir da década de 1990 (FREITAS; SOUZA, 2009), a recuperação da saúde passa a 

ser então o foco do trabalhador e cresce o número de empresas que passam também a se 

preocupar com o mesmo foco. No primeiro enfoque, o do trabalhador, o que se busca é a 

redução dos níveis de estresse, de ansiedade, melhora na qualidade do sono, melhora do humor, 

busca do bem-estar físico e psicológico. No segundo enfoque, o das empresas, o que se visa é 

o aumento da produtividade. Um trabalhador saudável tende a ter melhor e maior produção. 

Nas revisões bibliográficas foi possível perceber que alguns pesquisadores como 

Walton (1973), Hackman e Oldham (1975), Westley (1979) Werther e Davis (1983) discutiram 

com afinco sobre qualidade de vida no trabalho (QVT) e criaram instrumentos para avaliá-la, 

instrumentos estes que foram estudados e aprimorados a cada nova pesquisa como se pode ver 

em Freitas e Souza (2009). 

Dentro deste contexto, a literatura vem sendo largamente acrescentada com diversas 

pesquisas sobre QVT, inclusive com a proposição de novos instrumentos para sua avaliação. 

Visto isso, como servidora pública, a autora deste artigo se viu com uma inquietação: como 

estaria a QVT dos técnicos-administrativos em educação (TAE) da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)? Quais os pontos positivos e os negativos da QVT 

na percepção dos TAE? Existem aspectos mais críticos? 

Esta pesquisa, portanto, teve como objetivo avaliar a qualidade de vida no trabalho dos 

TAE dos setores administrativos da UFVJM e sua relevância será a demonstração dos 
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resultados, bem como o incentivo a todos os TAE, na busca da saúde e o aumento da QVT e 

fora dele, trazendo assim acréscimo  no bem-estar psicossocial e no trabalho. 

Diante disto, fez-se necessário conhecer e avaliar como se configuram as ações atuais 

destes TAE dentro e fora do âmbito da Instituição Federal de Ensino Superior (IFES), no que 

se refere à qualidade de vida como um todo; instigar e colocar a questão em discussão. Qual o 

nível da QVT atual? O que pode ser melhorado na QVT? Como contribuir com o aumento da 

qualidade de vida tanto no trabalho como fora dele?  

Buscou-se respostas a estas e outras questões que, junto com uma fundamentação teórica 

e um embasamento acadêmico, foi feito o processo de construção desta pesquisa onde a ideia 

principal foi trazer a discussão à tona e demonstrar resultados positivos e negativos diante do 

tema proposto. 

Portanto, para alcance dos objetivos propostos nesta pesquisa, foi feito um estudo 

qualitativo e quantitativo. Foi uma pesquisa exploratória-descritiva, com revisão de literatura, 

onde foi explorada a realidade proposta no tema, descobrindo assim as relações existentes entre 

a realidade e as descrições teóricas já consideradas em outros estudos. 

 

METODOLOGIA 
 
 Este estudo envolveu 90 servidores que ocupam o cargo de técnico-administrativos em 

educação (TAE) lotados nas sete pró-reitorias do Campus de Diamantina da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), excluindo-se os TAE que não exerciam 

funções administrativas, como por exemplo os laboratoristas e os médicos, os que se 

encontravam afastados por licenças médica e capacitação e aqueles que se recusaram a 

responder ao instrumento de coleta de dados e/ou a assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa/UFVJM, sob o 

número 2.750.812, seguindo-se os aspectos éticos apontados na Resolução nº 466 do Conselho 

Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). 

 A avaliação da QVT foi realizada empregando-se um questionário elaborado por 

Freitas, Souza e Quintella (2013), estruturado em três partes: 1ª) identificação e perfil dos 

entrevistados, incluindo variáveis socioeconômicas e demográficas; 2ª) avaliação da QVT, por 

meio de 46 questões, distribuídas em dois blocos (grau de desempenho e frequência de 

ocorrência de aspectos da QVT), considerando escalas de mensuração do tipo Likert, 

polarizadas em cinco pontos; 3ª) Sugestões e opiniões dos respondentes. 
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O convite para participação na pesquisa foi feito individualmente aos sujeitos, 

orientando-os quanto aos objetivos e procedimentos do estudo e sobre o compromisso dos 

envolvidos na manutenção do sigilo das informações recebidas, impossibilitando qualquer 

prejuízo pessoal ou profissional decorrente de sua participação. Não havia relação de autoridade 

entre os pesquisadores e participantes da pesquisa. O instrumento de pesquisa foi entregue a 

cada servidor, em envelope lacrado, para resposta no prazo de 24 horas para cada questionário. 

A coleta de dados ocorreu entre 01 de agosto a 28 de setembro de 2018. Os participantes foram 

identificados por meio de códigos alfanuméricos para que suas identidades fossem preservadas.  

A organização dos dados coletados pelo instrumento de pesquisa foi realizada em 

planilhas eletrônicas. Para a análise das variáveis de caracterização dos respondentes (sexo, 

idade, tempo na UFVJM, tempo no cargo atual, nível de instrução inicial e atual, e carga horária 

de trabalho), foram utilizadas as frequências absolutas e relativas. 

Com relação ao questionário da QVT, as percepções dos entrevistados foram 

transformadas de escala nominal para numérica, conforme Freitas, Souza e Quintella (2013). 

Em seguida, procedeu-se a contagem das respostas, descartando-se as avaliações cujo número 

de questões não respondidas fosse maior que 20%. Para os questionários com menos de 20% 

de questões não respondidas e que possuíam respostas em branco, as mesmas foram substituídas 

pela média dos valores dos outros avaliadores para o mesmo item, conforme proposto por Hora, 

Monteiro e Arica (2010). A respostas dos participantes, com relação à QVT, foram agregados 

em índices e os valores resultantes foram comparados com aqueles que delimitam categorias 

de classificação adotando-se os procedimentos propostos por Freitas, Souza e Quintella (2013). 

Realizou-se ainda a verificação da consistência interna do questionário de QVT, pelo 

coeficiente  de Cronbach (1951), conforme sugerido por diversos autores (MAROCO; 

GARCIA-MARQUES, 2006; TIMOSSI et al., 2009; HORA; MONTEIRO; ARICA, 2010), 

estimando-se sua confiabilidade de acordo com Freitas e Rodrigues (2005) e Timossi et al. 

(2009). 

Após a classificação do índice de QVT, promoveu-se a identificação dos itens críticos 

pela Análise dos Quartis (FREITAS; SOUZA; QUINTELLA, 2013; FREITAS; ENTRINGER, 

2014), sendo a composição das categorias estabelecida como prioridade crítica (itens cujos 

valores sejam inferiores ao valor do primeiro quartil); prioridade alta (itens cujos valores 

sejam superiores ao valor do primeiro quartil e inferiores ao valor do segundo quartil); 

prioridade moderada (itens cujos valores sejam superiores ao valor do segundo quartil e 

inferiores ao valor do terceiro quartil); e prioridade baixa (itens cujos valores sejam superiores 

ao valor do terceiro quartil).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Dos 90 TAE convidados a participar da pesquisa, 86 (95,6%) atenderam aos 

requisitos de inclusão. No momento da coleta um servidor encontrava-se de licença saúde e 

outros três não responderam aos questionários adequadamente.  

 

PERFIL DOS ENTREVISTADOS 
 

Na tabela 1 estão algumas características dos 86 entrevistados desta pesquisa. Pode-

se observar que a maioria dos TAE são do sexo feminino (58,14%), com idade entre 26 a 35 

anos (45,35%), estão na UFVJM há menos de 1 ano (33,72%) e possuíam apenas a graduação 

completa (41,86%) ao ingressar na UFVJM. Importante destacar que o nível de escolaridade 

aumentou entre o início das atividades na UFVJM e o período atual onde 44,19% já possuem 

especialização. 

 
Tabela 1. Perfil socioeconômico e de trabalho dos respondentes. 

 Número de TAE % 
Sexo   
Feminino 50 58,14 
Masculino 36 41,86 
Idade   
18 a 25 anos 8 9,30 
26 a 35 anos 39 45,35 
36 a 45 anos 23 26,74 
Mais de 45 anos 12 13,95 
Não declarado 4 4,65 
Tempo na UFVJM   
Menos de um ano 29 33,72 
De um a quatro anos  20 23,26 
De cinco a nove anos 24 27,91 
Mais de 10 anos 11 12,79 
Não declarado 2 2,33 
Tempo no cargo atual   
Até um ano 34 39,53 
De dois a quatro anos  21 24,42 
De cinco a nove anos 21 24,42 
Mais de 10 anos 5 5,81 
Não declarado 5 5,81 
Nível de instrução inicial   
Médio 15 17,44 
Graduação 36 41,86 
Graduação em andamento 1 1,16 
Especialização 25 29,07 
Mestrado 2 2,33 
Não declarado 7 8,14 
Nível de instrução atual   
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Médio 2 2,33 
Graduação 16 18,60 
Graduação em andamento 6 6,98 
Especialização 38 44,19 
Especialização em andamento 2 2,33 
Mestrado 15 17,44 
Mestrado em andamento 2 2,33 
Doutorado em andamento 1 1,16 
Não declarado 4 4,65 
Carga Horária de Trabalho   
Oito horas diárias 80 93,02 
Seis horas diárias 02 2,33 
Quatro horas diárias 01 1,16 
Não declarado 03 3,49 
Total 86 100 

   Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

CONSISTÊNCIA INTERNA 
 

Após a exclusão de três questionários que não foram respondidos adequadamente e os 

ajustes dos dados dos questionários que ficaram com menos de 20% das questões com respostas 

em branco, procedeu-se a avaliação da confiabilidade dos dados, verificando-se que no bloco 1 

a confiabilidade foi alta ( = 0,84) enquanto que no bloco 2 a confiabilidade foi moderada (a = 

0,61). Destaca-se que não existe um consenso quanto à avaliação deste coeficiente e, portanto, 

adotou-se a escala proposta por Freitas e Rodrigues (2005), que consideram como satisfatórios 

os questionários que apresentem valor de   0,60. 

Além disso, outros autores (FREITAS; RODRIGUES, 2005; MAROCO; GARCIA-

MARQUES, 2006; TIMOSSI et al., 2009) ainda apontam que o coeficiente  é uma ferramenta 

estatística para aferir apenas a consistência interna do questionário, isto é, se o instrumento 

estava ou não adequado para a realização da pesquisa, devendo-se ponderar sempre que as 

diferentes percepções e interpretações das pessoas sobre os itens em avaliação, também podem 

alterar os valores de confiabilidade do questionário. Sendo assim, é preciso levar em 

consideração a subjetividade das respostas. 

 

AGREGAÇÃO E JULGAMENTO DA QVT 
 

Com base no número de respostas dos TAE, calculou-se o percentual de cada questão 

da QVT, como apresentado nas tabelas 2 e 3. É importante observar que a ordem das dimensões 

do bloco 2 é diferente daquela do bloco 1, sendo que o objetivo desta diferença é dificultar a 

averiguação prévia pelos entrevistados das respostas dadas por eles anteriormente. 
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Tabela 2. Percentuais das respostas (%) do Bloco 1, dos TAE das Pró-Reitorias/UFVJM no 
questionário de qualidade de vida no trabalho, em 2018. 

Dimensão Questão 
Bloco 1 – Grau de desempenho 

Muito 
ruim Ruim Moderado Bom Muito 

bom 

D1 
Integração social 

Q1 0,0 0,0 0,0 38,1 61,9 
Q2 0,0 1,2 3,5 36,0 59,3 
Q3 0,0 0,0 7,0 58,1 34,9 
Q4 0,0 2,3 8,1 48,8 40,7 
Q5 0,0 0,0 9,3 59,3 31,4 
Q6 0,0 2,3 23,3 50,0 24,4 

D2 
Utilização da capacidade 

humana 

Q7 0,0 1,2 11,6 48,8 38,4 
Q8 0,0 8,1 26,7 31,4 33,7 
Q9 0,0 5,8 12,8 60,5 20,9 
Q10 1,2 4,7 8,1 64,0 22,1 
Q11 0,0 2,3 9,3 65,1 23,3 
Q12 0,0 4,7 9,3 65,1 20,9 
Q13 0,0 3,5 16,3 65,1 15,1 

D3 
Segurança e saúde nas 
condições de trabalho 

Q14 0,0 7,0 12,8 65,1 15,1 

Q15 2,3 15,1 17,4 51,2 14,0 

D4  
Constitucionalismo 

Q16 0,0 2,3 16,3 61,6 19,8 
Q17 1,2 11,6 29,1 51,2 7,0 

D5 
Trabalho e espaço de vida 

Q18 2,3 15,1 25,6 34,9 22,1 
Q19 0,0 2,3 22,1 50,0 25,6 

D6 
Compensação justa e 

adequada 

Q20 3,5 23,3 18,6 47,7 7,0 
Q21 1,2 19,8 27,9 45,3 5,8 
Q22 7,0 30,2 19,8 32,6 10,5 

D8 
Relevância social Q23 0,0 0,0 12,8 58,1 29,1 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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Tabela 3. Percentuais das respostas (%) do Bloco 2, dos TAE dasPró-Reitorias/UFVJM no 
questionário de qualidade de vida no trabalho, em 2018. 

Dimensão Questão Bloco 2 – Grau de frequência 
Nunca Regular Moderado Frequente Sempre 

D3  
Segurança e saúde 
nas condições de 

trabalho 

Q1 5,8 26,7 43,0 23,3 1,2 
Q2 0,0 0,0 3,5 31,4 65,1 
Q3 4,7 9,3 17,4 40,7 27,9 
Q4 39,5 18,6 26,7 9,3 5,8 
Q5 7,0 3,5 8,1 3,5 77,9 
Q6 39,5 31,4 15,1 10,5 3,5 

D5  
Trabalho e espaço de 

vida 

Q7 2,3 2,3 9,3 40,7 45,3 
Q8 27,9 37,2 22,1 11,6 1,2 
Q9 29,1 11,6 38,4 15,1 5,8 
Q10 2,3 10,5 40,7 26,7 19,8 
Q11 3,5 8,1 43,0 34,9 10,5 

D4  
Constitucionalismo 

Q12 3,5 7,0 17,4 20,9 51,2 
Q13 1,2 1,2 15,1 46,5 36,0 

D6 
 Compensação justa e 

adequada 
Q14 84,9 2,3 7,0 1,2 4,7 

D7  
Oportunidade de 

Carreira 

Q15 55,3 16,5 12,9 10,6 4,7 

Q16 7,0 17,4 37,2 15,1 23,3 

D2  
Utilização da 

capacidade humana 

Q17 9,3 14,0 46,5 26,7 3,5 
Q18 0,0 2,3 44,2 46,5 7,0 
Q19 0,0 0,0 24,4 33,7 41,9 
Q20 2,3 8,1 27,9 30,2 31,4 

D8  
Relevância social 

Q21 1,2 12,8 37,2 34,9 14,0 
Q22 0,0 1,2 11,6 24,4 62,8 
Q23 65,1 23,3 3,5 4,7 3,5 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Assim, com base na frequência das respostas foi possível a categorização da percepção 

dos TAE sobre a QVT, por dimensão, sendo que o percentual de cada categoria está apresentado 

na tabela 4. 
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Tabela 4. Percentuais das categorias (%) da QVT na percepção dos TAE das Pró-
Reitorias/UFVJM, em 2018. 

Dimensão 
CATEGORIAS DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 
Bloco 1 – Grau de desempenho Bloco 2 – Grau de frequência 

A B C D E A B C D E 
D1 31,4 40,7 27,9 0,0 0,0 -- -- -- -- -- 
D2 12,8 39,5 40,7 7,0 0,0 3,5 17,4 60,5 18,6 0,0 
D3 8,1 11,6 54,7 22,1 3,5 0,0 9,3 58,1 31,4 1,2 
D4 2,3 19,8 59,3 18,6 0,0 31,4 15,1 39,5 11,6 2,3 
D5 8,1 18,6 46,5 25,6 1,2 1,2 2,3 53,5 40,7 2,3 
D6 3,5 10,5 38,4 37,2 10,5 4,7 0,0 1,2 7,0 87,2 
D7 -- -- -- -- -- 3,5 3,5 11,6 39,5 41,9 
D8 29,1 0,0 60,5 10,5 0,0 2,3 3,5 41,9 47,7 4,7 

Total 4,7 37,2 57,0 1,2 0,0 0,0 1,2 76,7 22,1 0,0 
D1 = Integração social; D2 = Utilização da capacidade humana; D3 = Segurança e saúde nas 
condições de trabalho; D4 = Constitucionalismo; D5 = Trabalho e espaço de vida; D6 = 
Compensação justa e adequada; D7 = Oportunidade de Carreira; D8 = Relevância social. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 

Dimensão 01: Integração Social 

 

De acordo com Freitas e Souza (2009), a dimensão integração social engloba as diversas 

formas de relacionamentos pessoais dentro de uma organização, onde a interação entre colegas 

de mesmo ou diferentes setores, e destes com seus superiores é exigida pelo trabalho. 

No presente estudo esta dimensão foi considerada como positiva no que tange a QVT, 

tendo em vista que os TAE entrevistados consideraram como bons (40,7%) ou muito bons 

(31,4%) seus relacionamentos interpessoais no ambiente do trabalho. Visto isso, cabe à 

Instituição o fortalecimento e a ênfase deste panorama, onde seja discutido e fomentado a 

cooperação e interação entre os colegas e suas chefias. 

Embora utilizando instrumentos diferentes de avaliação da QVT, autores como 

Albuquerque (2013), Freitas, Souza e Quintela (2013), Pinto (2013) Bernardo (2014), Freitas e 

Entringer (2014), Campos et al. (2016), Ribeiro (2016), Costa (2017) e Neves (2018) 

encontraram em seus estudos aspectos também positivos nesta dimensão, onde a cooperação, a 

integração e o respeito das pessoas favorecem a harmonia no ambiente de trabalho, contribuindo 

assim para um clima organizacional tranquilo e saudável. 

Apesar disso, Bernardo (2014) verificou que os servidores de uma IFES de Goiás ainda 

não se sentem reconhecidos e valorizados pela comunidade acadêmica na qual estão inseridos, 

situação essa que ainda precisa ser melhor trabalhada pela instituição. 
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Campos et. al (2016) observaram que servidores do IFSul reportaram existir algum tipo 

de preconceito e ainda perceberam que 69,7% deles não participava com o grupo de trabalho 

de algum movimento (social, político, recreativo, voluntário ou espiritual) fora da instituição, 

mostrando que a interação está restrita apenas ao ambiente profissional, o que poderia diminuir 

as relações interpessoais e afetar os laços de amizade entre os servidores. 

 

Dimensão 02: Utilização da capacidade humana 

 

 Neste estudo, esta foi umas das dimensões que chamou bastante atenção em virtude da 

neutralidade dos respondentes que consideraram (60,5%) como neutros ou moderados o uso e 

o desenvolvimento da capacidade humana. Nesta dimensão são consideradas a autonomia, as 

habilidades, a quantidade e qualidade das informações para a execução do trabalho, o 

planejamento e a execução do trabalho como um todo e a análise final do trabalho (FREITAS; 

SOUZA, 2009). 

 Em várias pesquisas em outras instituições públicas de ensino superior 

(ALBUQUERQUE, 2013; FREITAS, SOUZA E QUINTELA, 2013; PINTO, 2013; 

BERNARDO, 2014; FREITAS E ENTRINGER, 2014; CAMPOS ET AL., 2016; RIBEIRO, 

2016; COSTA, 2017; NEVES, 2018) verificou-se que esta dimensão não comprometeu a QVT 

dos servidores, destacando-se a satisfação dos servidores com as atividades que exercem, sua 

autonomia na rotina do trabalho e sua participação nas decisões de planejamento deste. 

Bernardo (2014) ainda destaca que, numa IFES de Goiás, foi possível observar que a satisfação 

dos servidores na realização de suas tarefas relacionava-se, em parte, com a preocupação dos 

gestores em orientar seus funcionários sobre suas atribuições e proporcionar a eles as 

habilidades necessárias para o desempenho de suas atividades. 

Por outro lado, em uma universidade mineira, Costa (2017) relata que, embora a 

instituição tenha sido considerada boa ou muito boa na percepção pela maioria dos servidores, 

apenas o item relativo à falta de autonomia para tomada de decisões apresentou percentual 

significativo (37%) de respostas “neutras”. 

Em outra pesquisa na UFVJM, Neves (2018) observou que nesta dimensão houve 

diferenças na percepção da QVT entre os TAE que eram assistentes em administração e os 

técnicos de laboratórios. O primeiro grupo de servidores mostrou-se insatisfeito com a 

importância de suas tarefas e atividades, e a execução de diversas tarefas/trabalhos. Já o 

segundo grupo, além dessas duas situações relatadas, também se mostrou insatisfeito com a 

falta autonomia e a falta de reconhecimento no trabalho. Porém a autora destaca que tal 
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insatisfação pode ser atribuída ao nível de instrução do servidor ser superior ao exigido pelo 

cargo que ele ocupa. 

No presente estudo, observou-se que no quesito Utilização da Capacidade Humana, faz-

se necessário uma intensa valorização dos TAE no que tange a sua autonomia no trabalho, 

reconhecimento de suas habilidades e conhecimentos, sua participação no planejamento e na 

execução de tarefas. Maior quantidade e qualidade possível de informações para a execução de 

seu trabalho e por fim uma coesa avaliação do seu trabalho. É importante destacar aqui que é 

baseado no feedback que o servidor poderá melhorar a qualidade do seu trabalho. 

 

Dimensão 03: Segurança e saúde nas condições de trabalho 

 

Para Freitas e Souza (2009) o enfoque desta dimensão são as condições físicas, 

ambientais e psicológicas do trabalhador em seu local de trabalho. Aqui são tratadas questões 

como carga horária, condições de ergonomia e condições do ambiente de trabalho; idade e 

condições psicológicas para a execução do trabalho e a quantidade e qualidade dos recursos 

materiais para a execução do mesmo. 

O resultado deste trabalho mostrou que a maioria dos TAE (58,1%) considerou como 

moderadas as questões discutidas nesta dimensão, o que deve ser revisto pela gestão da UFVJM 

visto que é uma dimensão muito importante na busca pela QVT. Verificou-se aqui que os pontos 

mais críticos na percepção dos TAE foram o comportamento das chefias ao fazer considerações 

sobre o trabalho destes servidores, a poeira, o ruído e o calor como aspectos prejudiciais à saúde, 

a falta de equipamentos de proteção individual e técnicas para segurança no trabalho e a falta 

de exames médicos periódicos. 

No que tange às condições do ambiente de trabalho alguns autores (ALBUQUERQUE, 

2013; BERNARDO, 2014; CAMPOS et al., 2016; COSTA, 2017) identificaram que este ponto 

não prejudica a QVT uma vez que os servidores se mostraram satisfeitos com seu ambiente de 

trabalho, onde a limpeza e a organização foram fatores citados como positivos para a realização 

das tarefas do dia a dia com mais aconchego e praticidade. 

Contudo, Freitas e Entringer (2014), Freitas, Souza e Quintella (2013), Bernardo (2014) 

e Costa (2017) observaram insatisfação dos servidores em questões relacionadas à saúde, à 

segurança no trabalho, aos recursos materiais para a execução de tarefas e às condições 

psicológicas. Neste último quesito, servidores citaram a humilhação e os transtornos perante 

aos colegas, vindo das chefias, em suas observações e considerações sobre o trabalho e a 

produtividade do servidor, ocasionando assim problemas como o estresse psicológico. 
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Marques (2012) e Neves (2018) enfatizaram a carga horária de trabalho como um ponto 

importante para a discussão da QVT. Marques (2012) chegou à conclusão que a flexibilização  

da carga horária é muito positiva para a QVT, uma vez que os servidores pesquisados, e que já 

efetivaram tal flexibilização, afirmaram ter melhorias significativas na qualidade do trabalho, 

na qualidade de vida, na motivação, no rendimento no trabalho e no sentimento de valorização 

da sua pessoa enquanto servidor. 

Já Neves (2018) discute a questão da legalidade da redução da jornada de trabalho, onde 

normativos jurídicos consideram irregular tal redução (BRASIL, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014 

2018).  Nesses documentos, determina-se que, onde já tenha ocorrido a redução da jornada de 

trabalho, o dirigente máximo dos órgãos adote medidas com vistas ao reestabelecimento da 

jornada de 40 horas semanais para os servidores, excluindo-se aqueles optantes pelo 

cumprimento de meia jornada, quando legalmente permitida e, além disso, ainda revogue 

quaisquer normas internas das instituições que regulamentem a flexibilização. Ressalta-se 

nestes mesmos documentos a importância de se restringir a flexibilização da jornada de trabalho 

estritamente à excepcionalidade prevista no disposto do art. 3°, do Decreto 1.590/1995, ou seja, 

a redução da jornada deve ser tratada como exceção e, portando, deve ser aplicada a casos 

específicos, não podendo ser aplicada indistintamente a todos os servidores. A autora explicita 

ainda que os servidores desta IFES anseiam pela flexibilização em busca de melhor qualidade 

de vida, maior motivação para o trabalho e mais tempo com a família. 

 

Dimensão 04: Constitucionalismo 

 

Nesta dimensão, Freitas e Souza (2009) se referem aos direitos e deveres do servidor no 

âmbito do trabalho. Privacidade, liberdade de expressão, igualdade no tratamento e 

possibilidade de se manifestar nas decisões da instituição são questões aqui discutidas. 

Albuquerque (2013), Freitas, Souza e Quintella (2013) e também Lima (2014) 

encontraram neutralidade em seus resultados no que se refere à esta dimensão e no presente 

estudo, os servidores se mostraram neutros (59,3%) no que tange os direitos e deveres no âmbito 

do trabalho, o que é preocupante, uma vez que isso pode sugerir desconhecimento dos 

normativos jurídicos que regem o serviço público, bem como pode sugerir ainda um possível 

receio de expor opinião sobre algum assunto por medo de sofrer represália por parte tanto dos 

colegas quanto das chefias. 

Já Campos et al. (2016), Ribeiro (2016) e Costa (2017) observaram que seus 

entrevistados reconhecem, cumprem e são respeitados em seus direitos e deveres. 



46 
 

 
 

Dimensão 05: Trabalho e espaço de vida 

 

Como definição, Freitas e Souza (2009) consideram esta dimensão sob três aspectos 

principais: horas extras, tempo com a família e atividades recreativas, sociais e beneficentes 

feitas pela organização. 

Nesta pesquisa, embora parcela significativa dos TAE (53,5%) consideraram moderado 

o tempo de horas extras, os mesmos também reportaram que o tempo com a família, e as 

atividades recreativas, sociais e beneficentes foram consideradas moderadas, de forma que a 

QVT não foi comprometida por esta dimensão. 

Pesquisas em outras instituições públicas de ensino superior (ALBUQUERQUE, 2013; 

FREITAS, SOUZA E QUINTELA, 2013; FREITAS E ENTRINGER, 2014; LIMA, 2014; 

CAMPOS et al., 2016) revelaram que esta dimensão não comprometeu a QVT dos servidores, 

destacando-se a satisfação dos mesmos com o tempo e o espaço que o trabalho ocupa em suas 

vidas. 

Em contrapartida, Ribeiro (2016) e Costa (2017) identificaram insatisfação dos 

servidores no espaço que o trabalho ocupa em suas vidas. Horas extras, tempo curto com a 

família, cansaço excessivo, necessidade de levar trabalho para casa, volume de trabalho dentre 

outras foram as reclamações destes servidores. A fim de não comprometer a QVT, a promoção 

de atividades de lazer, confraternizações familiares e um maior tempo para o TAE aproveitar a 

família são algumas ações que a instituição poderia buscar a fim de auxiliar no processo de 

aliviar as tensões do dia a dia no trabalho, onde o servidor se permitirá fazer o seu trabalho de 

forma mais prazerosa. 

 

Dimensão 06: Compensação justa e adequada 

 

Para Freitas e Souza (2009), 
 

“a adequação da compensação refere-se à relação entre o pagamento e a contribuição 
do trabalhador para com a organização (esforço, experiência, habilidades e 
qualificações). A compensação justa refere-se à relação existente entre o valor de 
salário pago e o cargo ocupado”. 
 

De forma unânime, autores como Albuquerque (2013), Freitas, Souza e Quintela (2013), 

Pinto (2013), Bernardo (2014), Lima (2014), Campos et al. (2016), Ribeiro (2016), Costa 

(2017) e Neves (2018) identificaram uma profunda insatisfação dos servidores em relação à sua 

remuneração, aos benefícios, gratificações e bonificações. A insatisfação apareceu ainda 
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quando tais remunerações foram comparadas entre colegas da mesma instituição e entre 

instituições distintas. 

Para Albuquerque (2013), estas diferenças de remuneração se dão em virtude da 

existência de diferentes níveis no plano de carreira dentro da IES e das distinções de piso salarial 

de servidores com funções semelhantes. Já para Campos et al. (2016), fatores como diferentes 

tempos de serviço, graus de escolaridade, ganhos judiciais e o inegável desvio de função estão 

relacionados com as diferenças de remuneração recebidas pelos servidores. 

Neste estudo, foi possível perceber que a questão mais crítica atualmente, na percepção 

de 87,2% dos TAE entrevistados, foi a compensação justa e adequada em relação ao pagamento 

pelo seu serviço prestado na Instituição. Outro ponto que pode ser destacado é o fato de que 

alguns TAE tem um nível de educação formal superior à exigida para o cargo que ocupa 

Este é um quesito em que não é possível uma intervenção institucional, visto que a 

fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório dos 

servidores da administração pública são estabelecidos em critérios previstos no artigo 39 da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988) e, variarão em função “da natureza, do grau de 

responsabilidade e da complexidade dos cargos componentes de cada carreira”, respeitando-se 

“os requisitos para a investidura”, sendo que “as peculiaridades dos cargos não competem ao 

gestor de nenhuma IFES”.  

Observa-se ainda que o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 

Educação (PCCTAE) foi estruturado pela lei nº. 11.091 (BRASIL, 2005), com alterações feitas 

pelas leis nº. 11.784 (BRASIL, 2008) e nº. 12.772 (BRASIL, 2012), com cinco níveis de 

classificação (A, B, C, D e E), cada um com quatro níveis de capacitação. Nesses documentos 

jurídicos, estabeleceu-se, ainda, que o “desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á, 

exclusivamente, pela mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento mediante, 

respectivamente, Progressão por Capacitação Profissional ou Progressão por Mérito 

Profissional”. Muito bem mencionado por Lima (2014), sobre o plano de carreira dos 

servidores, “este parece não ser suficiente para manter um nível de satisfação dos técnicos”, 

fato esse motivador de frequentes greves realizadas pela classe. 

 

Dimensão 07: Oportunidade de Carreira 

 

Por definição (FREITAS; SOUZA, 2009), oportunidade de carreira se refere à quatro 

quesitos, a saber: (1) oportunidades de continuidade dos estudos, (2) incentivos ou 
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investimentos em cursos complementares ou de especialização, (3) estabilidade no emprego ou 

renda e, (4) oportunidade de expansão na carreira.  

Neste estudo, esta dimensão foi considerada negativa e comprometedora para a QVT. 

Dos TAE, 41,9% consideraram que questões como oportunidade de continuidade dos estudos, 

incentivos e investimentos em capacitações, estabilidade e expansão na carreira “nunca” 

acontecem na instituição. Faz-se urgente e necessário que a instituição invista em uma maior 

valorização do servidor fornecendo mais e melhores cursos de capacitação, bem como mais 

possibilidade de acesso aos níveis de escolaridade mais altos, podendo assim refletir no salário 

do servidor. Este foi um quesito contraditório, visto que o resultado do perfil dos entrevistados 

mostra que sobe de 25 para 38 TAE que saíram do nível de instrução inicial com graduação 

para o nível de instrução atual já com especialização. 

Os autores Freitas, Souza e Quintela (2013), Bernardo (2014), Freitas e Entringer 

(2014), Costa (2017), Neves (2018) e Ribeiro (2016) encontraram em seus estudos insatisfação 

dos servidores no que tange esta dimensão. Eles observaram que as promoções naquelas 

instituições não são baseadas na competência e na produtividade; raramente há incentivos na 

carreira dos servidores; nunca ou raramente há investimentos em treinamentos, 

aperfeiçoamentos e capacitações. Bernardo (2014) e Neves (2018) ainda se referem ao fato de 

que os servidores administrativos não possuem o direito a um profissional que o substitua 

durante seu afastamento para qualificação, o que dificulta a liberação dos servidores por parte 

das chefias. 

Pinto (2013) e Lima (2014) encontraram em seus estudos uma neutralidade nesta 

dimensão onde os rvidores consideraram como “média” questões referentes ao 

desenvolvimento pessoal e profissional por meio de incentivos ou liberação para cursos de 

aperfeiçoamento ou capacitações e ainda afirmaram que procuram melhorar seus 

conhecimentos para desenvolver um bom trabalho por conta própria. 

Contraditoriamente, Albuquerque (2013) na Universidade Federal da Paraíba e Campos 

et al. (2016) no Instituto Federal Sul-Rio Grandense relataram satisfação dos servidores quanto 

à esta dimensão, onde eles mencionaram que a instituição proporciona e incentiva o 

desenvolvimento de capacidades por meio de políticas de recursos humanos e que há 

oportunidades de ascensão profissional por meio dessas políticas. Os servidores declararam que 

têm autonomia parcial para a tomada de decisões, têm oportunidade de crescer no serviço, 

mostraram satisfação com o sistema de capacitação dos técnicos-administrativos, se sentem 

seguros com a estabilidade no serviço público e estão satisfeitos com o crescimento pessoal 

proporcionado pelo trabalho. 
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Dimensão 08: Relevância Social 

 

Nesta última dimensão, Freitas e Souza (2009) relacionam o trabalho da instituição com 

o prestígio social alcançado e com os benefícios proporcionados para a comunidade em que 

está inserida. 

Esta foi outra dimensão que chamou a atenção neste trabalho, visto que 60,5% dos TAE 

entrevistados avaliaram como neutra ou moderada a sua relevância social dentro da instituição 

e dentro da região em que esta está inserida. Todavia verificou-se que o mesmo percentual de 

TAE (60,5%) afirmou que nunca participou de algum projeto social da instituição junto à 

comunidade local. 

De acordo com Albuquerque (2013), Freitas, Souza e Quintela (2013), Pinto (2013), 

Bernardo (2014), Freitas e Entringer (2014), Ribeiro (2016) e Costa (2017), esta foi uma 

dimensão que não comprometeu a QVT nas instituições estudadas, tendo em vista que, para os 

servidores, a imagem da instituição perante a sociedade é positiva, que elas possuem prestígio 

nacional e, neste sentindo, eles sentem orgulho de trabalharem nestes locais. Contudo, estes 

mesmos autores relatam que, para os servidores, a participação e o apoio em projetos sociais da 

instituição junto à comunidade e a responsabilidade social com o desenvolvimento da 

comunidade são pontos a serem discutidos e melhorados. 

Faz-se necessário aqui uma conscientização do papel do servidor TAE e da Instituição, 

na região em que está inserida. Sendo os Vales do Jequitinhonha e Mucuri, regiões de baixa 

renda financeira e de poucas possibilidades de educação, precisa ficar claro para toda a 

comunidade universitária a responsabilidade social desta IFES, e a relevância do trabalho dos 

TAE para a manutenção da instituição nestas regiões. 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS CRÍTICOS NA QVT 
 

Diante das respostas dos TAE, realizou-se a análise dos quartis (TABELA 5 e 

QUADRO 1), para identificação dos itens críticos da QVT destes TAE. Os resultados aqui 

encontrados se aproximam daqueles encontrados em outros estudos (MARQUES, 2012; 

FREITAS; SOUZA; QUINTELLA, 2013; FREITAS; ENTRINGER, 2014; COSTA, 2017), 

que também avaliaram a QVT de servidores técnico-administrativos em diferentes IES.  
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Tabela 5. Identificação dos itens críticos da qualidade de vida no trabalho na percepção dos 
técnico-administrativos em educação das pró-reitorias, em 2018 

BLOCO 1 BLOCO 2 
Questão QVT Classificação Prioridade Questão QVT Classificação Prioridade 

Q22 2,99 D 

Cr
íti

ca
 

Q14 1,34 E 

Cr
íti

ca
 Q20 3,20 C Q23 1,53 E 

Q21 3,24 C Q15 1,84 E 
Q17 3,39 C Q6 2,00 E 
Q15 3,47 C Q8 2,13 D 
Q18 3,47 C Q4 2,16 D 
Q14 3,75 C 

A
lta

 
Q9 2,48 D 

A
lta

 

Q8 3,78 C Q1 2,78 D 
Q13 3,79 C Q17 2,91 D 
Q6 3,83 C Q16 3,19 C 
Q9 3,83 C Q11 3,29 C 
Q16 3,85 C Q21 3,36 C 
Q19 3,85 C Q10 3,39 C 

M
od

er
ad

a Q10 3,88 C 

M
od

er
ad

a Q18 3,46 C 
Q12 3,89 C Q3 3,65 C 
Q11 3,96 C Q20 3,67 C 
Q23 4,02 B Q12 3,96 C 
Q5 4,08 B 

Ba
ix

a 

Q13 4,01 B 
Q7 4,10 B Q19 4,03 B 

Ba
ix

a Q3 4,13 B Q7 4,10 B 
Q4 4,13 B Q5 4,27 B 
Q2 4,38 B Q22 4,34 B 
Q1 4,47 B Q2 4,46 B 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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Quadro 1. Questões críticas da QVT na percepção dos TAE das Pró-Reitorias/UFVJM, 
em 2018 

DIMENSÃO/BLOCO QUESTÃO 

D6 – Bloco 1 
Compensação justa e 

adequada 

Q20 
Como pode ser considerado o valor do seu pagamento 
em relação à sua contribuição (esforço, experiência, 
habilidades e qualificação) para esta organização? 

Q21 
Os benefícios recebidos (vale transporte, auxílio 
alimentação, assistência médica e/ou odontológica) 
podem ser considerados: 

Q22 

Como pode ser considerado o valor de seu salário em 
relação ao cargo ocupado, quando comparado ao valor 
pago por este mesmo cargo em outras organizações do 
mesmo ramo? 

D3 – Bloco 1 
Segurança e saúde nas 
condições de trabalho 

Q15 
Como você classifica os recursos materiais, 
necessários, oferecidos para execução de sua função? 

D4 – Bloco 1 
Constitucionalismo Q17 

Quando decisões tomadas na organização o afetam, a 
possibilidade de revisão destas decisões, ou seja, de 
recurso, pode ser considerada: 

D5 – Bloco 1 
Trabalho e Espaço de vida Q18 

O tempo que você passa com sua família, sem ser 
afetado pelo trabalho levado para concluir em casa 
pode ser considerado: 

D3 – Bloco 2 
Segurança e saúde nas 
condições de trabalho 

Q4 São utilizadas ferramentas e técnicas de proteção e 
segurança no trabalho? 

Q6 São realizados exames médios periódicos? 
D5 – Bloco 2 

Trabalho e Espaço de vida Q8 A organização realiza confraternizações ou atividades 
de lazer com os funcionários e suas famílias? 

D6 – Bloco 2 
Compensação justa e 

adequada 
Q14 

Você recebe gratificações ou bonificações de acordo 
com sua produtividade? 

D7 – Bloco 2 
Oportunidade de carreira Q15 Ocorrem promoções baseadas em sua competência e 

produtividade? 
D8 – Bloco 2 

Relevância Social Q23 Você participa de algum projeto social da 
Universidade junto à comunidade local? 

Fonte: Dados da pesquisa.  
 

Na pesquisa de Marques (2012), pode-se observar que, nas duas instituições por ela 

avaliadas, os servidores responderam que as principais motivações envolvidas no trabalho eram 

a estabilidade do serviço público, o relacionamento com os colegas, o plano de carreira e a 

remuneração. A desvalorização das pessoas, a falta de treinamentos para a execução do trabalho 

eram as principais queixas. Como bem destacado pela autora, vários dos aspectos mencionados 

independem da interferência das instituições, porém a insatisfação da categoria em relação à 

falta de valorização dos servidores é um ponto importante de análise pelos gestores.   

Freitas, Souza e Quintella (2013), relataram que os servidores pesquisados 

mencionavam que, eventualmente, eram oferecidos cursos para aperfeiçoamento de alguns 
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cargos específicos, mas não para cargos de técnicos de laboratório e que também não havia 

incentivos à continuidade dos estudos. Ainda, reclamavam da falta de segurança, de primeiros 

socorros, da realização de treinamentos para incêndios e acidentes químicos, da inexistência de 

uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, bem como reportavam questionamentos a 

respeito do procedimento utilizado para a avaliação de riscos e consequente pagamento de 

insalubridade e periculosidade   

Albuquerque (2013), em seu trabalho na UFPB, destaca o fato de que os próprios 

servidores (86,6%) afirmaram que realizam medidas visando melhorar sua qualidade de vida, 

tais como a boa alimentação, prática regular de exercícios físicos, evitar o máximo possível o 

estresse do dia-a-dia e ter sempre uma boa noite de sono.   

Pinto (2013), em sua pesquisa em uma universidade federal localizada em Minas Gerais, 

observou que dois temas específicos necessitam de mais atenção da gestão: o treinamento e a 

atividade física. Para os servidores técnicos-administrativos melhorar o conhecimento era fator 

fundamental para a realização de um bom trabalho e por isso eles buscavam capacitação. A 

autora também percebeu que uma das demandas dos trabalhadores é a realização de práticas de 

atividade física, assim como de programas voltados para campanhas de combate a maus hábitos, 

como fumo, alcoolismo e sedentarismo. A pesquisadora ainda destacou que outros pontos 

poderiam ser considerados negativos para a QVT, como a necessidade de melhorar a descrição 

das funções dos servidores, a fim de distribuir melhor as tarefas realizadas por eles, e de 

incentivar o aspecto social, por meio de promoção de mais eventos para os trabalhadores. 

Freitas e Entringer (2014) ainda ressaltam outros pontos críticos na IES onde realizaram 

sua pesquisa, o que incluiu a preservação da privacidade na organização, a possibilidade de 

recursos em processos decisórios e a participação do servidor em atividades comunitárias. 

Lima (2014), em seus estudos na UFMA, observou que questões relacionadas aos 

serviços de saúde e assistência social, tempo de lazer, recursos financeiros, benefícios extras e 

jornada de trabalho apresentaram nível de insatisfação dos servidores sendo, portanto, pontos 

críticos da QVT e, tais insatisfações, são parte de reivindicações antigas dos técnicos-

administrativos por meio de greves da categoria  

 Bernardo (2015) também destaca em seu estudo em uma IFES em Goiás que, na visão 

dos gestores, predomina uma visão assistencialista, caracterizada pela percepção de que as 

ações devem partir muito mais dos funcionários do que da organização e, com isso, percebe-se 

um ponto crítico que é a existência de um processo muito individualizado, ficando a cargo de 

cada indivíduo buscar sua qualidade de vida no trabalho.  
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 Campos et al. (2016), no IFSul, destacaram que apenas a categoria compensação justa 

e adequada compromete a QVT dos trabalhos, visto que os pesquisados consideram insuficiente 

o salário por eles recebidos. Contudo, conforme já mencionado anteriormente neste estudo, a 

remuneração dos servidores públicos é estabelecida por lei, não sendo de responsabilidade do 

instituto estipular esses valores.  

 Apesar de não ter realizado a análise de quartis, Ribeiro (2016) observa que a dimensão 

“oportunidades no trabalho” foi a que os respondentes se mostraram mais insatisfeitos. Embora 

exista ações de QVT na instituição, elas surgem pontualmente em razão de escolhas de seus 

dirigentes, da cultura da instituição, ou mesmo devido à existência de pressão externa, todavia, 

as mesmas deveriam ser pautadas no atendimento das necessidades e aspirações dos servidores, 

contribuindo assim para a humanização do trabalho.  

 Costa (2017), em seu trabalho em uma universidade federal mineira, considerou os itens 

mais críticos nas dimensões “compensação justa e adequada” (gratificações ou bônus por 

produtividade e benefícios financeiros) e “relevância social” (não participação em projetos 

junto à comunidade local). 

De forma geral, tendo em vista a análise de quartis, os diversos trabalhos apontaram 

itens críticos em três dimensões: compensação justa e adequada, segurança e saúde nas 

condições de trabalho e trabalho e espaço de vida. 

 

CONCLUSÕES 
  

Foi possível perceber que vários aspectos podem ser abordados pela gestão da 

universidade em busca da promoção da QVT. Apesar de, atualmente, a universidade possuir 

um programa de QV, este ainda é muito restrito, não atinge todos os setores da instituição, as 

ações propostas são pontuais, as atividades são pouco divulgadas institucionalmente, sendo que 

ainda não existe uma política de inclusão das atividades de QVT na carga horária do servidor. 

 Outros pontos que merecem atenção são a necessidade de ampliar e melhorar as 

capacitações, promover aperfeiçoamentos e treinamentos para os TAE, bem como o 

estabelecimento de critérios para concessão de funções gratificadas e cargos de direção, 

vislumbrando com isso, a melhoria da dimensão “Compensação justa e adequada”. 

 Comissões especiais poderiam ser formalmente constituídas e melhor estruturadas pela 

instituição promovendo treinamentos específicos voltados para a segurança no trabalho, 

prevenção de acidentes e promoção da saúde. Além disso, a ausência de política institucional 

no que tange a distribuição de tarefas entre TAE ainda é muito incipiente, o que resulta no 
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acúmulo de trabalho para determinados TAE em detrimento de outros. Faz-se necessário 

destacar que o estabelecimento de um canal de comunicação mais eficiente e eficaz entre TAE 

e chefias imediatas, contribuiria para uma melhor organização em tal distribuição.  

Diante do exposto, pode-se concluir que diversas ações, por vezes simples, resultariam 

em maior promoção na QVT dos TAE da instituição em estudo.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 
 

Foi possível observar que QVT é um assunto de relevância na literatura existente. Apesar 

disso, o tema ainda apresenta muita imprecisão conceitual e poucos estudos progressivos sobre 

o assunto. Com isso, há dificuldades para se fazer uma avaliação com precisão sobre o tema. 

Isso se intensifica quando se trata de avaliar a QVT de servidores públicos de universidades. 

Nesta pesquisa, com o instrumento que foi utilizado, pode-se observar que, embora a 

UFVJM tenha um programa de qualidade de vida planejado pela Pró-Reitoria de Assuntos 

Comunitários e Estudantis – PROACE, ele ainda não é abrangente uma vez que nem todos os 

TAE têm acesso às ações. Tais ações ainda são pontuais e não atingem todos os setores da 

universidade, não sendo ainda, portanto, uma política institucional, nem de recursos humanos. 

Os parâmetros e demandas de QVT são distintos para servidores administrativos e técnicos 

de laboratório, o que demandaria maior atenção e maiores desdobramentos de qualquer 

programa de QVT que venha a ser implantado.
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

 
  Você está sendo convidada (o) a participar de uma pesquisa intitulada: “Atividade física 

como promotora da qualidade de vida no trabalho dos técnicos administrativos de uma 

Universidade Federal”, em virtude de ser um servidor técnico administrativo da UFVJM e estar 

lotado em alguma Pró-reitoria, coordenada pelo Prof. Dr. Harriman Aley Morais e contará ainda 

com a participação da mestranda Adriana Kátia dos Santos.  

  A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você 

poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua 

relação com o pesquisador ou com a UFVJM. O objetivo desta pesquisa é: avaliar a qualidade 

de vida no trabalho e o grau de atividade física dos técnicos administrativos lotados nas Pró-

reitorias da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM. 

  Caso você decida aceitar o convite, será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: 

responder a dois questionários com perguntas objetivas e uma dissertativa. A aplicação dos 

questionários será previamente agendada, sendo individual e particular. O tempo previsto para 

o preenchimento dos questionários será de 24 horas para cada questionário, quando então, a 

pesquisadora retornará para buscar as respostas. 

  Os riscos relacionados com sua participação são o possível constrangimento causado 

pela presença dos pesquisadores no seu ambiente de trabalho e questionamentos sobre questões 

que estejam relacionadas com seu envolvimento com o serviço. Esse risco será minimizado 

pela orientação do delineamento do projeto de pesquisa e pela reafirmação do seu anonimato 

em relação à sua identificação onde você receberá os questionários em envelope lacrado, com 

um código alfa-numérico aleatório, sendo sua identidade mantida em sigilo. Os questionários 

serão entregues a você, que poderá levá-los para serem respondidos em sua residência e, após 

24 horas, você os devolverá devidamente respondidos ao pesquisador, evitando-se assim 

possíveis constrangimentos no local de trabalho. 

  Não haverá um benefício exclusivo e direto para você, todavia os benefícios 

relacionados com a sua participação será proporcionar a avaliação da qualidade de vida dos 

servidores em questão, para que seja possível uma futura intervenção para a melhoria da mesma 

e a inclusão de alguma modalidade de atividade física em sua vida e na vida dos seus colegas 
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de trabalho. A partir deste estudo, será elaborado um relatório técnico a ser encaminhado para 

a gestão da Instituição, relatando os achados da pesquisa e sugerindo ações para aprimorar a 

qualidade de vida no trabalho e o estímulo à atividade física no âmbito da UFVJM. Os 

resultados encontrados, assim como as possíveis intervenções à serem aplicadas serão 

informados aos participantes desta pesquisa. 

  Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e 

similares, entretanto, os dados/informações obtidos por meio da sua participação serão 

confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação. A sua participação bem como a 

de todas as partes envolvidas será voluntária, não havendo remuneração para tal. Qualquer gasto 

financeiro da sua parte será ressarcido pelo responsável pela pesquisa. Não está previsto 

indenização por sua participação, mas em qualquer momento se você sofrer algum dano, 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização.  

  Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação agora 

ou em qualquer momento. 
Coordenadora do Projeto: Adriana Kátia dos Santos 

Endereço: Rua das Biquinhas, 280 – B: Largo  Dom João – Diamantina/MG 

Telefone: (38)98814-4707 
  Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da 

mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a 

qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

 
 Nome do sujeito da pesquisa: ______________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa: ___________________________ 

_______________________________________________________________ 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 – Km 583 – nº 5000 – Alto da Jacuba –  

Diamantina/MG CEP: 39.100-000 

Tel.: (38)3532-1240 

 Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Júnior 

Secretária: Letícia Pinto Ferraz de Faria 
E-mail: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br 
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APÊNDICE B – Número de respostas dos TAE no questionário de QVT 

QUESTÃO 
NÚMERO DE RESPOSTAS 

Bloco 1 – Grau de desempenho Bloco 2 – Grau de frequência 
MR Ruim M Bom MB N R M F S 

Q1 0 0 0 32 52 5 23 37 20 1 
Q2 0 1 3 31 51 0 0 3 27 56 
Q3 0 0 6 50 30 4 8 15 35 24 
Q4 0 2 7 42 35 34 16 23 8 5 
Q5 0 0 8 51 27 6 3 7 3 67 
Q6 0 2 20 43 21 34 27 13 9 3 
Q7 0 1 10 42 33 2 2 8 35 39 
Q8 0 7 23 27 29 24 32 19 10 1 
Q9 0 5 11 52 18 25 10 33 13 5 
Q10 1 4 7 55 19 2 9 35 23 17 
Q11 0 2 8 56 20 3 7 37 30 9 
Q12 0 4 8 56 18 3 6 15 18 44 
Q13 0 3 14 56 13 1 1 13 40 31 
Q14 0 6 11 56 13 73 2 6 1 4 
Q15 2 13 15 44 12 47 14 11 9 4 
Q16 0 2 14 53 17 6 15 32 13 20 
Q17 1 10 25 44 6 8 12 40 23 3 
Q18 2 13 22 30 19 0 2 38 40 6 
Q19 0 2 19 43 22 0 0 21 29 36 
Q20 3 20 16 41 6 2 7 24 26 27 
Q21 1 17 24 39 5 1 11 32 30 12 
Q22 6 26 17 28 9 0 1 10 21 54 
Q23 0 0 11 50 25 56 20 3 4 3 

MR = muito ruim; M = moderadamente; MB = muito bom; N = nunca; R = regularmente; F = 
frequentemente; S = sempre. 
Fonte: dados da pesquisa, 2018. 
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APÊNDICE C - Percepção da qualidade de vida no trabalho dos TAE das Pró-
Reitorias/UFVJM, por dimensão (Bloco 1 – Grau de desempenho), em 2018 

 

SERVIDOR CATEGORIAS DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D8 QVT Geral 

TA01 B B B C D C C C 
TA02 A B C D B C C B 
TA03 A B C C C C A B 
TA04 B B C C C C C B 
TA05 C C D C C D C B 
TA06 A B C C D D C C 
TA07 A D C D B C A C 
TA08 A C A D D C A C 
TA09 B C D C B E C C 
TA10 B B C C D D A C 
TA11 A B A C C D C B 
TA12 B B D C B B C B 
TA13 C C C C C C A C 
TA14 B C D C C D A B 
TA15 C B C C C D D C 
TA16 C D D C C D C D 
TA17 A B C C C C C B 
TA18 C C C C C E C C 
TA19 C C E D C D C C 
TA20 B B C C C C C C 
TA21 A B C C B E C B 
TA22 B A C C D E C C 
TA23 B C C B B C C B 
TA24 B C E C D E C C 
TA25 B B C C C A A B 
TA26 B C C D C C C C 
TA27 A B A A B C A A 
TA28 B C C C C C C C 
TA29 B C A C C D A C 
TA30 C D C D C D C C 
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APÊNDICE C - Percepção da qualidade de vida no trabalho dos TAE das Pró-
Reitorias/UFVJM, por dimensão (Bloco 1 – Grau de desempenho), em 2018 

(continuação) 
 

SERVIDOR CATEGORIAS DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D8 QVT Geral 

TA31 B B B B C B C B 
TA32 C B D D C D C C 
TA33 B C D D D D D C 
TA34 C C D C D E D C 
TA35 A A B D B D C B 
TA36 A B D D C D C C 
TA37 C B B B A B C B 
TA38 B C C C E D D C 
TA39 B B B C B E A C 
TA40 B C E D D C C C 
TA41 B C C C D D C C 
TA42 B C D D B B C C 
TA43 A A D C C C D B 
TA44 B A A B C B C B 
TA45 C D D C C D C C 
TA46 A B C C C D C C 
TA47 C C C C C C C C 
TA48 B B C C D D C C 
TA49 A B B B A C A C 
TA50 B B C C C C A C 
TA51 A C C C C D C B 
TA52 A B D B C D C B 
TA53 C C D C C D D C 
TA54 C B C B D C A C 
TA55 C C C C B D A C 
TA56 C C C C C D C C 
TA57 A A D B C D D B 
TA58 B C D D D D A C 
TA59 B B C C C D C C 
TA60 C C C D B C C C 
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APÊNDICE C - Percepção da qualidade de vida no trabalho dos TAE das Pró-
Reitorias/UFVJM, por dimensão (Bloco 1 – Grau de desempenho), em 2018 

(Continuação) 
 

SERVIDOR CATEGORIAS DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D8 QVT Geral 

TA61 A A D C A A A B 
TA62 A B C B A C A B 
TA63 B C C C B D C C 
TA64 C C C C C E C C 
TA65 B C C B C C C B 
TA66 A B C C D C A B 
TA67 C C C C C D C C 
TA68 B D D C C D C C 
TA69 B C C B D B A C 
TA70 A A C B C C C A 
TA71 B A B C D D C C 
TA72 A B C C A C A B 
TA73 C C C C D C D C 
TA74 B C C C B D C B 
TA75 B C A B C C C B 
TA76 B B D B C C C B 
TA77 A A B B A E A B 
TA78 A A C A B C C A 
TA79 C B C D D B C C 
TA80 B C C C C C C B 
TA81 C D C C D C C C 
TA82 A A A B A B A A 
TA83 A B B C B C A B 
TA84 A B C B D B A B 
TA85 C B B C D A A B 
TA86 C C C D D C D C 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 
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APÊNDICE D - Percepção da qualidade de vida no trabalho dos TAE das Pró-
Reitorias/UFVJM, por dimensão (Bloco 2 – Grau de frequência), em 2018 

 

SERVIDOR CATEGORIAS DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 
D3 D5 D4 D6 D7 D2 D8 QVT Geral 

TA01 D C A E E C D C 
TA02 C C A E C B D C 
TA03 B C B E E B D C 
TA04 B B A E D D D C 
TA05 C C C E D C C C 
TA06 C C C E D C D C 
TA07 E D D A D C D D 
TA08 D D D E D C D D 
TA09 C D B E E C D C 
TA10 D D A E E C D D 
TA11 C A A E D D D C 
TA12 C D C E E C D D 
TA13 C C A A B D D C 
TA14 C C B E D A C C 
TA15 D D C E D C C D 
TA16 D D D E E C D D 
TA17 B C C D D C C C 
TA18 D C D E E D D D 
TA19 D D C E D C D D 
TA20 C C A E D C C C 
TA21 C C B E E C C C 
TA22 B C C E E C C C 
TA23 C B A E D B C C 
TA24 D C D E E C D D 
TA25 D C C E C C C C 
TA26 C C A E D D D C 
TA27 C C C E C C C C 
TA28 C C B E D C D C 
TA29 C D D E E D C D 
TA30 D D E E E D D D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 
 

 
 

APÊNDICE D - Percepção da qualidade de vida no trabalho dos TAE das Pró-
Reitorias/UFVJM, por dimensão (Bloco 2 – Grau de frequência), em 2018 (Continuação) 

 

SERVIDOR CATEGORIAS DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 
D3 D5 D4 D6 D7 D2 D8 QVT Geral 

TA31 C D B E E C C C 
TA32 C D C E E C D D 
TA33 C D C E D C D C 
TA34 C D A E E C E D 
TA35 C C C C B C C C 
TA36 B D C E D C C C 
TA37 C D A E D C D C 
TA38 D D C E E C D D 
TA39 B C C E E B C C 
TA40 C D C E E C D C 
TA41 C D C E D C C C 
TA42 D C C E E C D C 
TA43 C C A E D C E C 
TA44 D C A E D C D C 
TA45 C C B E D D B C 
TA46 D C D E D D D D 
TA47 D D C E E C C C 
TA48 D C A E C B C C 
TA49 C C B E D C C C 
TA50 D D A A B B B C 
TA51 D D B E E A C C 
TA52 D D A D E C C C 
TA53 C C E E E D E D 
TA54 C D C E D C C C 
TA55 C C C E E B C C 
TA56 D C C E D C C C 
TA57 C C D E A A C C 
TA58 C E D E E B A C 
TA59 D C A E E B E C 
TA60 C C C E E C C C 
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APÊNDICE D - Percepção da qualidade de vida no trabalho dos TAE das Pró-
Reitorias/UFVJM, por dimensão (Bloco 2 – Grau de frequência), em 2018 (Continuação) 

 

SERVIDOR CATEGORIAS DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 
D3 D5 D4 D6 D7 D2 D8 QVT Geral 

TA61 C D A E D C D C 
TA62 B C A E E C C C 
TA63 D D C E E B D D 
TA64 D C C E D D D C 
TA65 D C B E E D D C 
TA66 D C D E D B A C 
TA67 C D B E E C C C 
TA68 C D C E E D D C 
TA69 C D C E D B D C 
TA70 C C A E E C B C 
TA71 D C A E D B C C 
TA72 C D A E E C C C 
TA73 C D C D D D C C 
TA74 C C A E C C D C 
TA75 C C C E D C D C 
TA76 C C B E E C C C 
TA77 B C A A A B C B 
TA78 D D A E D D C C 
TA79 C D C E C B D C 
TA80 C D C D C C D C 
TA81 C D C E E D D D 
TA82 C C B E A C D C 
TA83 C C C D C C C C 
TA84 C C A E C C D C 
TA85 C C A D C C D C 
TA86 C E C E D C C D 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 
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ANEXO 1 - QUESTIONÁRIO DA QVT 
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ANEXO 2 – NORMAS DA REVISTA BRASILEIRA DE QUALIDADE DE VIDA 
 


