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RESUMO 

 

Os programas de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) têm se destacado na gestão de 

pessoas nos últimos anos. Entretanto, o perfil das práticas de QVT em órgãos públicos 

brasileiros permanece pouco explorado. A presente pesquisa objetivou caracterizar as práticas 

de QVT no Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) Câmpus Xanxerê. Realizou-se pesquisa 

bibliográfica documental. Os dados foram tratados por análise de conteúdo, modalidade 

categorial temática. Os resultados da pesquisa analisada mostram resultados que indicam  

“situação-limite” com coexistência de aspectos negativos e positivos no trabalho. Evidencia-

se a necessidade de ações para melhoria da QVT no Câmpus e de novas pesquisas com 

objetivo de intensificar os estudos para importância da qualidade de vida no trabalho no IFSC. 

 

Palavra-chave: gestão de pessoas, qualidade de vida no trabalho; QVT; gestão pública, 

IFSC. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho é uma parte muito importante na vida de qualquer indivíduo. A maioria das 

pessoas passa mais tempo no trabalho do que em casa, com suas famílias ou aproveitando 

seus hobbies. Esta é a razão pela qual a importância de encontrar um equilíbrio entre a vida 

pessoal e profissional.   

De acordo com Dasso Júnior (2002), em se tratando do trabalho realizado em 

instituições públicas, importa destacar que um dos aspectos comuns nesses ambientes é o fato 

de ser um local onde várias pessoas trabalham para servir aos anseios de uma sociedade. Para 

isso dependem muito do trabalho dos servidores que fazem parte de seu  quadro funcional. 



De acordo com Ferreira (2011) a preocupação com a QVT do servidor público poderá 

melhorar os níveis de satisfação e eficiência em seu trabalho e no serviço que oferece para a 

comunidade. Nesse sentido é que o estudo em questão procurará se desenvolver questionando: 

como melhorar a QVT no Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC – Câmpus Xanxerê? 

A fim de orientar o trabalho, definimos como objetivo geral da pesquisa a análise  dos 

resultados da pesquisa de QVT no IFSC Câmpus Xanxerê. Associados ao objetivo geral, mais 

especificadamente, a pesquisa buscou: (a) Apresentar as principais abordagens e conceitos de 

QVT; (b) Identificar aspectos que proporcionam satisfação e insatisfação dos servidores do 

IFSC Câmpus Xanxerê; (c) Propor intervenções de melhoria para a gestão do IFSC Câmpus 

Xanxerê. 

Acredita-se que o presente estudo poderá promover uma reflexão a respeito QVT no 

IFSC – Câmpus Xanxerê, também poderá ser um subsídio importante para futuras análises do 

IFSC, em âmbito geral e até mesmo em outros setores do serviço público. Ademais, o estudo 

poderá ser utilizado como suporte de informação para o processo de planejamento das ações 

de gestão de pessoas no Câmpus. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O assunto QVT é tema relevante e vem ganhando ênfase em debates, artigos e 

publicações sobre gestão de pessoas (2011, p.91): 

 
A questão da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) está fortemente presente na 

sociedade contemporânea. Ela habita o discurso de dirigentes e gestores de 

organizações públicas e privadas. Ela está presente na mídia e, cada vez mais, na 

literatura científica das ciências do trabalho (ex. Psicologia Organizacional, 

Administração). 

 

A ascensão de estudos sobre QVT demonstram, portanto,  uma preocupação acentuada 

com os aspectos internos da organização, principalmente, com as atividades da função 

desempenhada e a qualidade das condições físicas do ambiente de trabalho. 

Portanto, é urgente e necessário reflexões acerca da importância de acrescentar à 

concepção atual de QVT, uma abordagem mais ampla. Dasso Junior (2002) discorre sobre o 

conceito de qualidade de vida no trabalho, no seu sentido mais amplo, enfatizando que 

abrange todas as condições relacionadas com o trabalho, tais como carga horária, salários, 

ambiente de trabalho, benefícios e serviços, possibilidades de carreira e relacionamentos 

humanos, fatores que podem ser relevante para a satisfação e motivação no trabalho. 



 2.1 QUALIDADE DE VIDA 

 

As principais mudanças propostas no cenário atual referem-se a processo produtivo 

ou a prestação do serviço, compreendendo tecnologia, equipamentos, materiais, métodos e 

instituição de trabalho. Como ponto comum de todos estes aspectos, está o servidor. Daí 

a importância de se avaliar continuamente seu desempenho e eficiência na realização de suas 

atribuições. (FERREIRA, 2011). 

Portanto, o estudo sobre a Qualidade de Vida no Trabalho é de suma importância 

nos debates sobre aumento de produtividade e as sucessivas buscas por melhorias no 

processo de realização do trabalho. 

A respeito desse tema, vale salientar a opinião de Fernandes (1996, p.21) “Para obter 

um sucesso contínuo, a instituição tem de ser „expert‟ na busca de resultados (qualidade de 

produtos/serviços), na manutenção de um clima interno motivador e na abertura para a 

inovação e a flexibilidade”. 

Fernandes (1996) afirma que para falar de qualidade de vida, não se pode deixar de 

enfocar o campo da motivação humana, buscando com isso, identificar as necessidades para 

sua realização. Neste sentido, Souza (2003, p.122) colabora: 

 

 

Os pesquisadores e estudiosos do assunto trabalham a QV englobando campos 

distintos como estado físico e habilidades funcionais, estado psicológico e bem-

estar, interações sociais, fatores e estados econômicos e/ou vocacionais, estado 

espiritual e/ou religioso. Contudo, alguns autores, em seus estudos ou pesquisas, 

avaliam apenas determinados campos considerados pertinentes ao que se vai 

pesquisar; dessa forma, algumas investigações deveriam ser distinguidas entre si, 

já que poucas avaliam todos os campos que envolvem qualidade de vida. 

 

 

  Portanto conceitos de Qualidade de Vida e Qualidade de Vida no Trabalho são 

diferenciados e exigem esforços para compreendê-los e integrá-los, pois ambos  revelam 

grande preocupação com relação ao equilíbrio, satisfação pessoal e profissional, além de bem-

estar. 

Evidenciam, ainda, como harmonizar as emoções e a afetividade, visando a melhoria 

de condutas pessoais objetivando maior produtividade e qualidade do serviço prestado. 

Discorrer sobre qualidade de vida impõe analisar o ser humano em sua totalidade. 

Souza (2003), também define QV entendendo-a como um conjunto harmonioso e equilibrado 

de realização em todos os níveis, como: saúde, trabalho, lazer, sexo, família e 

desenvolvimento espiritual. 

 



2.2 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 

Historicamente, segundo Fernandes (1996), é atribuído a Eric Trist (1975) e seus 

seguidores os estudos no Tavistock Institute em 1950, que desenvolveram uma abordagem 

sociotécnica em relação à instituição do trabalho, a origem do termo “Qualidade de Vida no 

Trabalho – QVT”, para designar experiências calcadas na relação indivíduo-trabalho-

instituição, com base na análise e reestruturação da tarefa, com o objetivo de tornar a vida dos 

trabalhadores menos difícil. 

De acordo com Ferreira (2011) hoje existe a consciência de que a qualidade de vida é 

um assunto relevante no mundo moderno por ser o produto da interação entre as expectativas 

e realizações de uma pessoa, podendo somente ser descrita e medida em termos individuais, 

portanto numa análise subjetiva, é urgente que tais instituições repensem a qualificação 

profissional de seus servidores. 

Quando se fala em qualidade de vida, os conceitos que se referem a vários níveis de 

generalidade, desde bem-estar social ou comunitário a certos asp0ectos específicos de caráter 

individual ou de grupo. Portanto, qualidade de vida tem diferentes definições nos aspectos 

filosófico e político relacionados à saúde. 

Segundo Netto (1999, p.25) a qualidade de vida do trabalhador é: 

  

Vou considerar como qualidade de vida boa ou excelente aquela que ofereça 

um mínimo de condições para que os indivíduos nela inseridos possam 

desenvolver o máximo de suas potencialidades, sejam estas: viver, sentir ou 

amar, trabalhar, produzindo bens e serviços. 

 

 

Segundo Fernandes (1996, p.24), “a qualidade é antes de tudo uma questão de atitude. 

Quem faz e garante a qualidade são as pessoas, muito mais que o sistema, as ferramentas e os 

métodos de trabalho.” 

Em suma, Fernandes (1996), Ferreira (2011), Netto (1999), apontam que a QVT trata da 

conciliação dos aspectos do trabalho relacionados com as experiências humanas e com 

objetivos organizacionais. 

Sendo assim, é de fundamental importância investir nas pessoas, sendo necessário o 

entendimento de que os resultados  se fazem somente através destas, são elas que conseguem 

atualizar os projetos da instituição. 

Quando a instituição conscientiza-se sobre a importância de atentar-se para  as 

necessidades das pessoas e busca desenvolver e maximizar seu potencial, consegue atingir 



suas metas com melhores resultados. 

 

3.2  CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

 A importância da gestão de pessoas dentro de uma organização,  traz consigo a 

relevância da análise da cultura organizacional dentro das organizações. De acordo com 

Nassar (2000, p.35): 

[...] cultura organizacional é o conjunto de valores, crenças e tecnologias que 

mantém unidos os mais diferentes membros, de todos os escalões hierárquicos, 

perante as dificuldades, operações do cotidiano, metas e objetivos. Pode-se afirmar 

ainda que é a cultura organizacional que produz junto aos mais diferentes públicos, 

diante da sociedade e mercados o conjunto de percepções, ícones, índices e símbolos 

que chamamos de imagem corporativa. 
  

Para Chiavenato (1996, p.72), “A cultura organizacional consiste em padrões 

explícitos e implícitos de comportamentos adquiridos e transmitidos ao longo do tempo que 

constituem uma característica própria de cada empresa.” Recorda ainda que a cultura 

organizacional pode ser dividida em um nível visível e outro invisível. 

No nível visível, estão os padrões e estilos de comportamento dos empregados. “No 

nível invisível estão os valores compartilhados e crenças que permanecem durante um longo 

período de tempo. Este nível é mais difícil de mudar” (CHIAVENATO, 1996, p.72). 

De acordo com Vergasta (2001, p.39), “A cultura organizacional não é algo pronto e 

acabado, mas está em constante transformação, de acordo com sua história, os seus atores e 

com a conjuntura”. 

A cultura de uma organização sempre reflete os valores e os estilos de liderança de 

executivos e gerentes e é, em grande parte, o resultado de práticas passadas de administração 

de recursos humanos, como recrutamento, treinamento e recompensa. Muitas companhias 

estão percebendo os benefícios de um conjunto de valores compartilhados como fonte de 

vantagem competitiva (HARRISON, 2005). 

Diante da colaboração dos autores citados torna-se possível compreender que para 

analisar e intervir em uma organização se faz necessário englobar todos os componentes 

organizacionais. 

 

2.3 CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

O clima organizacional é de certa forma, a representação da cultura da organização, ou 



seja, o reflexo das consequências dessa cultura na organização como um todo. De acordo com 

Souza (2003) o clima organizacional pode ser entendido como atmosfera organizacional, 

ressalta ainda a importância do bem-estar emocional dentro das organizações e do papel da 

psicologia organizacional. Dessa forma, acompanha-se Chiavenato (1996), quando afirma que 

as organizações têm por objetivo satisfazer as necessidades de um mercado consumidor. 

Para isso, elas se estruturam e se organizam levando em consideração os produtos e/ou 

serviços a serem oferecidos, o público-alvo, seus concorrentes, fornecedores, tecnologia, etc. 

Por conta disso, vale ressaltar a seguinte contribuição: 

 

Cada pessoa aborda o mundo do ponto de vista da cultura do seu grupo, cada um 

percebe ,pensa forma julgamentos e controla a si mesmo de acordo com o quadro de 

referência do grupo do qual participa. Como ele define objetos, outras pessoas, o 

mundo e a si próprio a partir da perspectiva que compartilha com outros, ele pode 

visualizar sua linha de ação proposta a partir desse ponto de vista, generalizado, 

antecipar a reação dos outros, inibir impulsos indesejáveis e assim dirigir sua 

conduta. (SOUZA, 2003, p.136). 

 

 

 

Nesse contexto, o clima organizacional surge, no interior das organizações e depende 

diretamente da estrutura e da cultura de cada organização. Cultura organizacional e clima 

organizacional são conceitos que se complementam. O clima é percebido mais facilmente do 

que as suas origens. 

A relação entre clima e cultura organizacionais resulta na satisfação ou insatisfação 

dos colaboradores com a organização, e isso reflete diretamente na qualidade do trabalho 

realizado. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para que a elaboração de um trabalho científico se concretize, é fundamental que se 

tenha clareza do que efetivamente é pesquisa científica, tarefa que Dmitruk (2012, p.177) nos 

auxilia a esclarecer: “[...] a pesquisa científica em sentido geral, consiste no exame 

intencional, crítico e exaustivo de um problema, subsidiado pelo instrumental teórico-

metodológico de uma área”. 

O método científico consiste em uma série de etapas com o objetivo de fornecer 

respostas a questões que emergem de teorias ou observações científicas. Nesse sentido 

entende-se por metodologia o conjunto de técnicas utilizadas para o desenvolvimento de uma 

pesquisa. 



O presente estudo adotará os pressupostos da metodologia qualitativa que, segundo 

Gatti (2001), procura perceber um fenômeno particular em profundidade. Utilizando-se de 

questões do tipo “como” e “por que”, a necessidade do estudo é compreender o fenômeno que 

é observado (GATTI, 2001). Ao invés de estatísticas, regras e outras generalizações, a 

pesquisa qualitativa trabalha com descrições, comparações e interpretações. 

Métodos qualitativos geralmente trabalham com descrições, comparações e 

interpretações e visam responder perguntas sobre o “o que”. “como” ou “porque” de um 

fenômeno. Esta pesquisa se caracterizará como sendo de natureza descritiva bibliográfica, 

com uma abordagem qualitativa. Os dados foram tratados por análise de conteúdo, 

modalidade categorial temática. 

Como afirma Chizzotti (2006, p. 98), “o objetivo da análise de conteúdo é 

compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as 

significações explícitas ou ocultas”. 

Os dados quantitativos estiveram  disponíveis em gráficos sistematizados no Relatório 

da pesquisa de  gestão da qualidade de vida no trabalho no IFSC -  Xanxerê realizado no 

período de 03/05 a 31/05/2018 – por uma Comissão Central de servidores da própria 

instituição. 

A pesquisa que foi realizada por meio da aplicação de um questionário personalizado 

(Avaliação de 5 dimensões e 20 variáveis)  adotado como referência o modelo IA-QVT, 

construído por Ferreira (2011). As dimensões a serem investigadas, foram as seguintes:  

Condições de Trabalho e Suporte Organizacional; Organização do Trabalho; Relações 

Socioprofissionais de Trabalho; Reconhecimento e Crescimento Profissional; Trabalho e Vida 

Social. 

A pesquisa contou com a participação 1148 servidores do IFSC e para o presente 

trabalho, foi selecionada apenas a pesquisa referente ao Câmpus Xanxerê, considerando a 

participação de treze docentes e onze  Técnico-administrativos em Educação do referido 

Câmpus com diferentes níveis de instrução. 

A análise de conteúdo possibilita avaliar numericamente a frequência de ocorrências 

das  dimensões presentes no relatório.   

Para a fase inicial da trajetória metodológica da pesquisa, foi desenvolvida uma 

revisão bibliográfica junto à fontes impressas e eletrônicas (periódicos da área da 

Administração, base de dados CAPES, sites de universidades), com o objetivo de mapear a 

produção científica acerca do tema. Foram utilizadas as seguintes Palavras-chave: qualidade 

de vida no trabalho; QVT; serviço público; gestão pública.  



Essa revisão contribuiu para o esclarecimento do estado atual do conhecimento sobre 

qualidade de vida no trabalho, especialmente no serviço público. 

Para a sequencia da pesquisa o Relatório da pesquisa de  gestão da qualidade de vida 

no trabalho no IFSC  foi lido, analisado e os dados tabulados para fins de organização e 

obtenção dos resultados. Com o fito de organizá-los, os dados foram classificados por 

dimensões e variáveis.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Existe significativa quantidade de dados produzidos por estudos científicos, 

(DEJOURS, 1987; FLEURY, 1983; MENDES, 1988; FERNANDES, 1996), os quais 

demonstram que o ambiente de trabalho interfere diretamente na saúde e qualidade e vida do 

trabalhador. Assim como há fatores benéficos, há estressores presentes. 

A Política de Atenção à Saúde do Servidor - PASS, de abrangência nacional entre os 

órgãos públicos federais reconhece a importância da QVT. Entre as normativas que 

fundamentam a PASS estão o Decreto Nº 6.833, de 29 de abril de 2009, que institui o 

Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal (SIASS); a Portaria 

Normativa SRH/MPOG n° 03 de 07 de maio de 2010, que estabelece orientações básicas 

sobre a Norma Operacional de Saúde do Servidor e a Portaria Normativa SEGEP/MPOG N° 

03, de 25 de março de 2013, que institui as diretrizes gerais de promoção da saúde dos 

servidores públicos federais. (BRASIL, 2013). 

As diretrizes destacadas fundamentam as ações de QVT no IFSC Câmpus de Xanxerê 

e a  necessidade de buscar a compreensão dos fatores que desencadeiam e definem a saúde do 

servidor, dentro de seu contexto, é o fator motivador para apresentação dos resultados e 

discussões apresentados. 

A Política de Qualidade de Vida do IFSC foi aprovada no final de 2018 pela Resolução 

nº 40/2018 do Conselho Superior do IFSC. A aprovação dessa política tem como objetivo 

contribuir com a: Vigilância em saúde e segurança; Prevenção das doenças e de agravos à 

saúde; Promoção de saúde e de bem-estar no trabalho; Melhoria do desempenho institucional 

conciliado com o bem-estar dos trabalhadores (BRASIL, 2018). 

Para fins desta política, consideram-se dimensões da QVT no IFSC: Condições de 

trabalho; Organização do trabalho; Relações socioprofissionais de trabalho; Reconhecimento 

profissional; Elo trabalho e vida social. 

Em relação a pesquisa, foco deste trabalho, na avaliação da 1ª dimensão, “condições 



de Trabalho e Suporte Organizacional”, foram abordadas questões como: equipamentos 

arquitetônicos; ambiente físico; Instrumental; matéria-Prima; suporte Organizacional. 

 

Gráfico 1: Dimensão condições de Trabalho e Suporte Organizacional 

Fonte: relatório da pesquisa de  gestão da qualidade de vida no trabalho no IFSC -  Xanxerê (2018). 
 

 

Os resultados apontaram que apenas as dimensões “O trabalho coloca em risco a 

minha segurança física” e “Confio nas informações comunicadas pelo IFSC” apresentam 70% 

de respostas que sugerem bem-estar dominante e promoção da saúde. A dimensão “Estou 



satisfeito com os benefícios/recompensas não financeiros” é a mais grave sendo que apenas 

30%  dos servidores estão satisfeitos. Os dados representam mal estar dominante. As demais 

dimensões apresentam zona de transição e estado de alerta para mal estar e risco de 

adoecimento. Resultados medianos indicam “situação-limite”, ou seja, coexistência de 

aspectos negativos e positivos no ambiente de  trabalho. 

O gráfico a seguir apresenta os dados da avaliação da 2ª dimensão “organização do 

trabalho” que levou em consideração as dimensões: divisão do trabalho; missão, objetivos e 

metas organizacionais; trabalho prescrito; tempo de trabalho; processo de trabalho; gestão do 

trabalho; padrão de Conduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 02: Organização do trabalho 

Fonte: relatório da pesquisa de  gestão da qualidade de vida no trabalho no IFSC -  Xanxerê (2018). 



 

As respostas revelam que 75% das respostas referentes  a dimensão “A quantidade de 

atividades que executo é adequada à minha carga horária” apresenta mal estar dominante. As 

dimensões “Minha chefia imediata oferece informações necessárias para que eu execute meu 

trabalho adequadamente” e “As tarefas que realizo estão de acordo com as previstas para meu 

cargo/função” representam 65%, ou seja ,estão na zona de transição e servem de alerta para 

um possível mal estar dominante. As demais dimensões apresentam bem estar dominante e 

promoção de saúde. 

O gráfico 3 demonstra os resultados da terceira dimensão: relações socioprofissionais 

de trabalho. Esta dimensão apresentou as seguintes variáveis: relações hierárquicas; relações 

com os pares; relações externas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 03: Relações socioprofissionais de trabalho 
Fonte: rela tório da pesquisa de  gestão da qualidade de vida no trabalho no IFSC -  Xanxerê (2018). 

 

Os resultados da avaliação demonstram que 68% das respostas as dimensões “Meu 

ambiente de trabalho é harmonioso” e “É comum o conflito no meu ambiente de trabalho” 

estão na zona de transição e estado de alerta para mal estar dominante e ou risco de 

adoecimento. As demais dimensões apontam para bem-estar dominante. 



A qualidade das relações interpessoais é um aspecto de grande importância no 

ambiente de trabalho. Conforme Fernandes (1996), boas relações entre os membros do grupo 

de trabalho são fator central da saúde individual e organizacional.   

O gráfico a seguir apresenta os dados das variáveis reconhecimento e crescimento 

Profissional fazem parte da dimensão 4, reconhecimento e crescimento profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04: reconhecimento e crescimento profissional 
Fonte: relatório da pesquisa de gestão da qualidade de vida no trabalho no IFSC -  Xanxerê (2018). 

 

É possível perceber que as variáveis “As capacitações promovidas ou incentivadas 

pelo IFSC são suficientes para execução do meu trabalho” e “As oportunidades de 

crescimento profissional são iguais para todos” apresentam índices de 73%  revelando  mal 

estar dominante. As variáveis “Meu trabalho é reconhecido pelos meus gestores”, 

“Considerando minha carreira (TAE ou docente), estou satisfeito com as oportunidades de 

crescimento profissional”, “Minha chefia imediata oferece feedback positivo ou de melhoria 

sobre o meu desempenho profissional” e “O IFSC incentiva a elevação da titulação dos 

servidores” apresentam 58% de respostas que discordam  dessas variáveis. Os números 

demonstram zona de transição e estado de alerta para mal estar dominante. 

Em se tratando da dimensão 5, trabalho e vida pessoal, foram analisadas as seguintes 

variáveis: sentido do trabalho; importância da instituição empregadora; vida social. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 05: Trabalho e vida social 
Fonte: relatório da pesquisa de  gestão da qualidade de vida no trabalho no IFSC -  Xanxerê (2018). 

 

Os dados apontam para 21% na variável “Fico pouco com minha família por causa do 

trabalho” como uma percepção ruim por parte dos servidores, ocasionando mal estar 

dominante com risco de adoecimento. A relação entre trabalho e família também é objeto de 

estudo de muitos pesquisadores. Para alguns autores, a existência de conflito entre papéis 

desempenhados nessas duas dimensões pode ser tratada como um estressor organizacional 

(Harrison, 2005; De Lucca, 1999). Aspectos da relação entre trabalho e família podem ser 

tratados como variáveis situacionais que influenciam o stress ocupacional.  Conforme Dejours 

(1987) o pouco tempo dedicado à família em função do alto investimento no trabalho acarreta 

a falta de suporte e apoio quando necessário. 

A variável “Meu trabalho prejudica a minha saúde” representa 42% de discordância, 

situando-se  na zona de transição sugerindo alerta. As demais variáveis apresentam respostas 

de resultado positivo que evidenciam a predominância de representações positivas do 

contexto organizacional. Representações que devem ser mantidas e consolidadas no ambiente 



organizacional. 

Importa destacar que no âmbito geral das  dimensões e variáveis o relatório permite o 

entendimento de que 36,3% das respostas apresentam resultado mediano, indicando 

“situação-limite” com coexistência de aspectos negativos e positivos no trabalho. Salientamos 

que um dado que merece destaque é a dimensão condições de trabalho e suporte 

organizacional em que o índice de 70% se apresenta em zona de transição/estado de alerta. 

No contexto geral do relatório os resultados negativos que evidenciam a 

predominância de representações negativas do contexto organizacional e que devem ser 

transformadas no ambiente organizacional são: 

- Insatisfação com os benefícios/recompensas não financeiros; 

- A quantidade de atividades que executadas são inadequadas à carga horária; 

- Fico pouco com minha família por causa do trabalho; 

- As capacitações promovidas ou incentivadas pelo IFSC são insuficientes para 

execução do trabalho; 

- As oportunidades de crescimento profissional não são iguais para todos. 

Os dados ora apresentados indicam que há questões significativas a fazer, a fim de 

tornar o IFSC - Câmpus Xanxerê uma instituição onde a QVT seja de excelência. A pesquisa 

não deve ser o único parâmetro, sugere-se o esforço em realizar diagnósticos mais específicos, 

o que poderá ser através da comunicação direta com os servidores. Os dados disponíveis até 

então, apontam uma significativa necessidade em termos de implementação de práticas 

efetivas  de gestão de recursos humanos. 

Dialogar com os servidores para entender o que de fato pode ser feito para fazê-los se 

sentirem mais satisfeitos em seu local de trabalho é um bom começo. A partir daí, será 

necessário identificar as demandas e desenvolver ações efetivas que atuem de forma a garantir 

uma gestão de recursos humanos positiva, capaz de promover bons resultados organizacionais 

e, principalmente, o desenvolvimento humano em todas as suas dimensões. 

Dessa forma, como proposições de melhorias e intervenção, apresenta-se uma relação 

de itens que poderão contribuir com a melhoria dos resultados obtidos. São eles: a) Incentivos 

e reconhecimentos (não remunerados) tais como oferecer reconhecimento tangível para os 

servidores que constantemente se destacam, por exemplo, enviar um e-mail com cópia para os 

demais servidores felicitando pelo trabalho bem desempenhado, lembretes dos sucessos 

pessoais durante reuniões; b) Elaboração de proposta de intervenção, tais como oficinas de 

gestão do tempo e oficinas de produtividade aos docentes, que tenham por objetivo 

conscientizá-los  sobre a importância do gerenciamento do tempo e da rotina pessoal e de 



trabalho haja vista que os mesmos possuem contrato de 40h semanais de trabalho, sendo 08 

horas de sua carga horária para estudos e preparação de aulas fora da instituição; c) 

Elaboração de proposta de curso de capacitação que se integre à valorização da formação 

continuada dos servidores visando o aprofundamento e a atualização de informações e 

conhecimentos necessários. Sugere-se o levantamento prévio das necessidades de capacitação 

entre os técnicos administrativos e os docentes; d) Buscar identificar as razões pelas quais os 

servidores destacaram que as oportunidades de crescimento profissional não são iguais para 

todos, pois as normas para ascensão constam na Lei nº 8.112 que dispõe sobre o regime 

jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas 

federais. 

Por conseguinte, fatores de natureza logística contemplam os aspectos físicos e 

ambientais do trabalho e suas repercussões na vida dos servidores. A adequação ergonômica 

de espaços e móveis, o material, o equipamento, as condições de saúde e segurança refletem 

esses aspectos no local de trabalho. Buscando melhorar esses aspectos, o Câmpus vem 

passando por melhorias e ampliação da estrutura física. 

Em vista do que foi argumentado até aqui, sugere-se observar exemplos de ações que 

já tenham sido praticadas em outras instituições e que podem contribuir para um 

aprimoramento de ações locais. Neste sentido é possível destacar o “Projeto qualidade de vida 

no trabalho” aplicado em 2014, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte. A metodologia do projeto consiste no desenvolvimento de práticas 

corporais de caráter lúdico, com foco na participação e envolvimento dos servidores de forma 

voluntária e consciente do valor das ações propostas. O projeto foi executado por um grupo 

multidisciplinar que buscou melhorar a consciência corporal;  Prevenir as patologias 

cardiovasculares e motoras (ex.: hipertensão, DORTs, etc.); Melhorar a condição física e 

social (nos relacionamentos interpessoais) no ambiente de trabalho;  Favorecer maior 

integração do grupo;  Incentivar um estilo de vida mais saudável, minimizando o 

sedentarismo. 

Outro exemplo é o “Programa Qualidade de Vida” aplicado em 2016, em todos os 

Câmpus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará.  A metodologia 

consiste em ações multidisciplinares  voltadas à saúde e à qualidade de vida dos servidores e 

familiares. Tais ações consistem em atividades físicas; Desenvolvimento de comportamento 

preventivo; organização de atividades culturais que promovam a integração dos diferentes 

membros da instituição como aulas de artes e atividades recreativas e controle do estresse. 

Enfim, existem muitos outros projetos de QVT sendo desenvolvidos por instituições 



de ensino, optou-se por estes, pelo fato de já terem sido implantados, portanto já existem 

dados e ou avaliações sobre a eficácia dos mesmos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo central analisar os resultados da pesquisa de 

QVT no IFSC Câmpus Xanxerê. A pesquisa utilizada como base do estudo foi realizada 

considerando as dimensões: condições de trabalho e suporte organizacional; organização do 

trabalho; relações socioprofissionais de trabalho; reconhecimento e crescimento profissional e 

trabalho e vida social.   

Entende-se que os objetivos foram atingidos, pois verificou-se a importância dos 

aspectos da qualidade de vida no trabalho orientados para a qualidade da educação sob a 

percepção dos servidores do IFSC Câmpus Xanxerê. 

Entende-se que esse assunto deve ser estudado e debatido constantemente no ambiente 

organizacional. Assim, espera-se que os resultados desta pesquisa possam contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida no trabalho dos servidores do IFSC, visando a oferta de 

serviços públicos de excelência.  

A partir do resultado da pesquisa infere-se que as práticas de qualidade de vida no 

trabalho são fundamentais para que os servidores se façam envolvidos e comprometidos e 

assim, possam desenvolver melhor suas atividades de acordo com os princípios norteadores 

do Câmpus. Evidencia-se a necessidade de novas pesquisas com objetivo de intensificar os 

estudos para importância da qualidade de vida no trabalho no IFSC. 

Importa ressaltar algumas limitações presentes neste trabalho. A análise foi realizada 

com base na pesquisa do relatório e limitou-se a utilização de dados quantitativos. Desse 

modo, o resultado pode não ter compreendido integralmente todas as opiniões dos servidores 

e/ou as que foram descritas podem não ter a completude das informações. 
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