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RESUMO 

0 estudo da qualidade de vida no trabalho e importante para manter urn 
relacionamento com os clientes primarios de uma empresa, ou seja, com os pr6prios 
trabalhadores dessa empresa. 0 presente estudo teve como objetivo avaliar a percep<;:iio dos 
funcionarios de uma academia de ginastica e muscula<;:iio, com rela<;:ao ao ambiente em que o 
trabalho e realizado. Para a realiza<;:ao deste trabalho foi utilizado o metodo do Design 
Macroergonomico (Fogliatto e Guimaraes, 1995), o qual busca a investiga<;ao da opiniao e da 
participa<;ao dos trabalhadores na implementa<;iio de novas tecnicas, produtos ou organiza<;ao 
·do trabalho. Entre outras etapas, o metodo propoe entrevistas estruturadas e questionarios 
avaliando as condi<;oes de trabalho e busca a participa<;ao da dire<;ao da empresa na decisao 
das mudan<;as a serem implementadas. Neste estudo concluiu-se que as condi<;oes do 
ambiente para a realiza<;ao do trabalho, sao as principais queixas dos trabalhadores e que 
tambem sao as de maior peso na implementa<;:ao das mudan<;as. Tambem foram avaliadas as 
condi<;:6es salariais em rela<;:ao ao mercado e ao trabalho propriamente dito. A avalia<;:ao da 
percep<;:ao da qualidade de vida no trabalho mostrou que os trabalhadores estao levemente 
insatisfeitos com as condi<;:oes de trabalho na empresa, mas nao pode-se avaliar o impacto das 
modifica<;6es propostas por este estudo. 
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1 INTRODU<;AO 

1.1 APRESENTA<;AO DO TEMA 

A insatisfa<;ao no trabalho, como resultado de rna qualidade, poden1, possivelmente 

levar a consequencias devastadoras uma empresa, tendo como retorno a lucratividade do 

neg6cio e ate a perda do cliente atendido por esses trabalhadores. 

Para que se possa ter uma visao mais detalhada a respeito da percep<;ao das condi<;oes 

de trabalho em uma empresa toma-se importante avaliar a qualidade de vida no trabalho dos 

funciomirios e analisar a satisfa<;ao atraves de urn processo que visa melhorias e beneficios a 

empresa. 

0 estudo busca fatores individuais na qualidade de vida no trabalho dos funcionarios 

de uma academia de ginastica e muscula<;ao, avaliando a satisfa<;ao do cliente ( o proprio 

funcionario ), e a percep<;ao das condi<;oes de trabalho na presta<;ao de servi<;os. 



1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 GERAIS 

Avaliar a percepyao dos funciomirios com relavao ao ambiente em que o trabalho e 

realizado. 

1.2.2 ESPECIFICOS 

Formular uma avaliavao que mensure a satisfavao dos funciomirios em cada etapa do 

processo. 

Analisar o resultado da avaliavao e interpretar onde ocorreram falhas. 

Identificar o nivel da qualidade de vida no trabalho. 

1.3 JUSTIFICATIV AS 

A satisfavao do cliente cria importante vantagem competitiva pela diminuivao na 

concorrencia e retenvao de clientes atuais. 

A avaliavao da satisfavao do cliente no trabalho avalia continuamente as habilidades 

do funcionario em proporcionar os beneficios que o consumidor (cliente), esta buscando. 

2 

Atraves desse estudo serao analisados os graus de satisfavao juntamente com a 

qualidade de vida no trabalho, objetivando apontar falhas e mau desempenho nas tarefas, para 
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que futurarnente estas sejarn reestruturadas, a firn de rnelhorar a qualidade, conseqiienternente 

a satisfavao dos funciomirios. 

1.4 METODO DE PESQUISA 

Para avaliar a qualidade de vida no trabalho e analisar a satisfavao do cliente, dos 

funcionarios da academia de gimistica e rnusculavao, serao levantados dados atraves da 

aplicavao do rnetodo do Design Macroergonornico (Fogliatto e Guirnaraes, 1999), o qual 

consiste ern entrevistas livres corn os funciomirios a respeito das condiv5es de trabalho, para 

que, a partir dos dados obtidos na entrevista, seja elaborado urna ferrarnenta de avaliavao ern 

forma de questiomirio, a respeito da percepvao dessas condiv5es. A partir do resultado, o 

rnetodo detecta quais as prioridades de rnelhorias dessas condiv5es. 



2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) tern sido apontada como urn dos fatores 

motivadores do desempenho humano no trabalho (FERNANDES, 1996). Esta tecnologia 

cornpreende a reestruturayao do desenho dos cargos e novas formas de organizar o trabalho, 

forrnayao de equipes de trabalho semi-aut6nomas ou auto-gerenciadas e melhoria do meio 

arnbiente organizacional (FERNANDES, 1988). A Qualidade de Vida no Trabalho tambem e 

vista como urna rnaneira de pensar a respeito das pessoas, do trabalho e da organizayao tendo 

ern vista o impacto do trabalho sobre as pessoas e a eficacia organizacional, bern como, a 

perspectiva de algum grau de participayao na resoluyao de problemas. 

Existern pelo menos tres correntes e diversos metodos de mensurar QVT. As correntes 

se caracterizarn pelo angulo de abordagem do bin6mio organizayao I trabalhador, que pode 

ser: (i) na perspectiva do trabalhador e seu enfoque esta na melhoria das condivoes de trabalho 

e no aurnento da participayao do funcionario no processo organizacional; (ii) na perspectiva 

da organizayao, e seu enfoque esta na produvao e na motivayao para o trabalho e (iii) em uma 

perspectiva rnais integrativa, cujo enfoque e dividido e busca equilibrar OS interesses dos 

trabalhadores e da organizavao de trabalho. 

Diferentes modos de mensurar QVT tern sido desenvolvidos, urn metodo alternativo 

de mensuravao de QVT - Modelo Hibrido para Medivao de Indicadores de QVT, cuja 

principal vantagem esta na reduyao do tempo de diagn6stico e na eliminayao da dispersao no 

arnbiente de trabalho durante o diagn6stico. 
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2.1.1 Evolu~ao nos Estudos da Qualidade de Vida no trabalho 

Para que se possa embasar o inicio da preocupavao com a qualidade de vida no 

trabalho e imprescindivel relatar sobre o trabalho desenvolvido por Taylor, o qual esta 

dividido em duas fases. Ressalta-se na primeira, o inicio dos estudos acerca dos tempos e 

movimentos utilizados na execuvao de urn trabalho, visando a racionalizavao da tarefa. Nesta 

fase ele estabeleceu os seguintes principios: atribuir a cada trabalhador a tarefa mais elevada e 

adequada as suas aptidoes, produvao nunca inferior ao padrao determinado e remuneravao por 

peva produzida. A segunda fase, no inicio do seculo XX, inaugurou uma transformavao 

profunda no sistema produtivo ao propor a utilizavao do metodo cientifico na analise do 

trabalho. Atraves da aplicavao deste metodo, Taylor procura por fim a indolencia do individuo 

no trabalho e ao desperdicio, cuja causa esta na variedade de metodos utilizados na produvao. 

A aplicavao do metodo cientifico a pratica administrativa ficou conhecida como 

Administravao Cientifica, e baseia-se na separavao entre o planejamento e a execuvao da 

tarefa. A separavao operacionaliza-se atraves do estudo do tempo e dos movimentos 

necessarios para a execuvao da tarefa. 

A separavao entre planejamento e execuvao reduziu o dominio do operario 

(conhecimento) sobre o modo de execuvao de uma tarefa com consequente reflexo na 

multiplicidade de maneira de se realizar urn trabalho (padronizavao ). Cabe ao gerente pensar 

sobre a maneira como urn trabalho deve ser realizado ( o que resulta na padronizavao dos 

modos de execuvao da tarefa) e ao trabalhador cabe a execuvao da atividade que lhe e 

determinada (especializavao). Taylor chegou a este resultado ao estabelecer quatro principios 

administrativos, sobre os quais baseia-se a Teoria administrativa. 

0 primeiro principio consiste na separavao entre a concepvao e a execuvao do trabalho 

eo openirio passa a ser urn especialista na execuvao de seu trabalho. Urn dos resultados desta 
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divisao do trabalho e a reduvao da tarefa em suas partes mais elementares- a simplificavao da 

tarefa (CATTANI, 1997). Uma vez simplificada cada parcela da tarefa passa ser de 

responsabilidade de urn operario, que deixa de executar o trabalho na integra passando a 

executar exclusivamente uma parte dele. Ele passa a ser urn especialista na execuvao de uma 

determinada tarefa, atraves dos sucessivos treinamentos a que e submetido. 

0 resultado desta simplificavao e conseqiiente especializavao e o segundo principio: a 

selevao cientifica e o treinamento do trabalhador. Ou seja, a busca do homem talhado para a 

execuvao da tarefa. Ao processo de seleyao segue-se urn constante exercicio, por parte do 

individuo, na realizayao da tarefa ate que esta prossiga de modo regular e constante. 

0 terceiro principio consiste na cooperavao cordial com os trabalhadores para articular 

todo trabalho com os principios da ciencia. Cooperar com os trabalhadores significa que a 

gerencia ira repassar a eles o resultado dos estudos realizados sobre o modo adequado de 

realizar a tarefa. Este principio objetiva estabelecer uma relavao cordial entre a gerencia da 

fabrica e o operario, anulando, assim, o conflito de interesses entre trabalhadores e 

administradores. 

0 quarto principio: manter a divisao eqiiitativa de trabalho e de responsabilidade entre 

OS empregados e a direyao da fabrica. Tal divisao e que possibilita que 0 terceiro principio se 

efetive ao imputar a direvao parte das responsabilidades (planejamento) que anteriormente 

repousavam sobre os empregados, pois e a partir desta divisao que os administradores passam 

a ter uma funvao a desempenhar no interior da fabrica. A necessidade desta divisao justifica

se no baixo nivel cultural dos operitrios. 

De acordo com o conceito de QVT enfocado e adiante apresentado, pode-se enfatizar 

como sendo uma preocupayao de Taylor com a qualidade de vida no ambiente de trabalho a 
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busca de uma melhor forma de remunerayao, a preocupayao com o treinamento, o feedback 

["... entregamos o trabalhador que falha em sua tarefa a instrutor competente para lhe indicar 

o melhor modo de executar o serviyo e para guia-lo, ajuda-lo e encoraja-lo, bern como estudar 

suas possibilidades como trabalhador" (TAYLOR, 1979)], a busca de adequayao do homem a 

tarefa que executa e a prosperidade da empresa. 

Por conta da controversia, estariam os efeitos "colaterais" que sua metodologia trouxe 

para as condiy5es de vida no local de trabalho. Entre estes efeitos cita-se a rotina estafante a 

que os trabalhadores sao submetidos, uma atividade fragmentada, monotona, repetitiva, sem 

sentido (CATTANI, 1997) e urn efeito degradador sobre a capacidade tecnica do trabalhador. 

A gerencia adota metodos inadequados para o exercicio do controle (por exemplo, 

pianos de incentivo individuais). Espera-se que os individuos se comportem segundo os 

desejos da organizayao sem levar em conta a lei natural, ou seja, a aqueles aspectos que dizem 

respeito ao modo como o ser humano de fato se comporta. "So podemos aumentar a nossa 

capacidade de controlar se reconhecermos que o controle consiste em adaptayao seletiva a 

natureza humana e nao em tentar fazer que a natureza humana se conforme aos nossos 

desejos" (MCGREGOR, 1992). 

A proposta de McGregor nao esta fundamentada na eliminayao pura e simples do 

controle, mas em repensar a forma de exercer-se o controle na organizayao, de modo que as 

necessidades individuais sejam contempladas. A ideia defendida pelo autor e de que ocorra 

urn autocontrole, que o controle seja exercido pelos proprios individuos. Para tanto, elaborou 

uma nova teoria administrativa mais democratica, baseada nas necessidades humanas, com o 

objetivo de atingir uma maior motivayao, ja que, para ele, o homem e urn ser carente que 

procura suprir suas necessidades. 
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A possibilidade de satisfavao das necessidades e que darao o tom da motivavao do 

individuo, determinando-lhe a direvao. Baseado no trabalho desenvolvido por Maslow 

(MASLOW, 1954), McGregor organizou sua teoria das necessidades da seguinte forma 

hieritrquica: 

No primeiro nivel encontram-se as necessidades de primeira ordem ou de carater 

fisiol6gico, como alimentavao, repouso, abrigo, protevao. No segundo nivel localizam-se as 

necessidades de seguranva, tais como garantia de sua integridade e de protevao contra o 

perigo, ameava ou privavao. Em urn ambiente socialmente saudavel tal necessidade nao se 

manifesta, ela revela-se em urn espayo onde exista uma relavao de dependencia, em que o 

individuo sinta-se ameavado, por exemplo, de uma privayao arbitraria. No terceiro nivel 

encontram-se as necessidades sociais; dar e receber amizade, ser aceito pelos colegas de 

trabalho, poder associar-se com os demais. Cada uma destas necessidades manifesta-se 

quando a do nivel anterior esta satisfeita. Embora todas possam ser atendidas pela 

organizavao nao se constituem em uma fonte segura de motivacao, pois quando se encontram 

razoavelmente atendidas surgem as necessidades do quarto e do quinto nivel, que sao as 

egoisticas e se subdividem em auto-estima e reputayao. A auto-estima esta ligada a aspectos 

como auto-respeito, autoconfianva, autonomia, realizacao pessoal, competencia e 

conhecimento. As ligadas a reputayao dizem respeito a necessidade de status, 

reconhecimento, aprovacao, respeito dos companheiros e amigos. Estas necessidades sao 

raramente satisfeitas, pois o homem procura sempre mais satisfacao (MCGREGOR, 1992). 

De acordo com McGregor as organizacoes tipicas oferecem poucas oportunidades para os 

empregados do nivel inferior satisfazerem estas necessidades em razao dos metodos 

convencionais de trabalho darem pouca atencao a estes aspectos da motivavao humana. 
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Tem-se, ainda, as necessidades do quinto nivel ou superiores. Sao as necessidades de 

Auto-realizavao, que buscam o exercicio da criatividade, do estar em continuo 

desenvolvimento, de tornar-se sempre melhor do que se e. Se as necessidades egoisticas 

dificilmente encontram forma de expressao nas organizav5es as de auto-realizavao passam, 

praticamente, despercebidas pela gen3ncia e pelos pr6prios individuos que nem chegam a 

tomar conhecimento delas em razao das necessidades inferiores nao terem sido plenamente 

satisfeitas. 

A causa da fiustravao destas necessidades reside na compreensao que a teoria 

administrativa tern dos recursos humanos no ambiente organizacional. Eles sao vistos como 

preguivosos, indolentes, irresponsaveis. McGregor classificou esta visao como Teoria X. Os 

pressupostos desta teoria sao: 

• 0 ser humano tern aversao ao trabalho e o evita sempre que possivel; 

• Em virtude desta aversao, a maioria das p~ssoas precisam ser coagidas, controladas, 

dirigidas e ameavadas de punivao para que atuem de acordo com os interesses e 

objetivos da organizavao. A aversao e tao forte que nem a promessa de recompensa e 

suficiente para demove-la; 

• 0 ser humano, em geral, prefere ser dirigido, evita responsabilidade, tern pouca 

ambivao e busca garantia acima de tudo. 

Em oposivao a este modo de compreender os recursos humanos, McGregor (1992), 

estabelece novos pressupostos, e os identifica como sendo constitutivos da Teoria Y. Sao eles: 

• 0 dispendio de esforvo fisico no trabalho e tao natural como o divertimento e o 

descanso, logo o ser humano comum nao detesta o trabalho que, dependendo de 

condiv5es controlaveis, pode ser fonte de satisfavao; 
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• Controle externo e ameava de punivao nao sao os unicos meios de estimular para o 

trabalho com vistas aos objetivos da organizavao. 0 proprio individuo exercera 

autocontrole e autodirevao na busca dos objetivos com os quais comprometeu-se; 

• A dedicavao aos objetivos depende das recompensas associadas a obtenvao deste fim. 

A mais importante destas recompensas e a satisfavao das necessidades egoisticas; 

• 0 ser humano padrao aprende nao s6 aceitar responsabilidade como a procura-las. A 

recusa de responsabilidades ou a falta de ambivao encontram-se associadas a 

experiencias desfavoraveis; 

• A possibilidade do ser humano utilizar urn grau surpreendentemente elevado de 

imaginavao e engenhosidade na soluvao de problemas e distribuida de forma ampla na 

sociedade e nao sao restritamente como costuma-se pensar; 

• Nas atuais condiv5es industriais, as potencialidades humanas estao sendo 

subutilizadas. 

0 que ele esta propondo e urn principio de integravao, de tal modo que sejam criadas 

condiv5es que permitam ao individuo alcanvar seus objetivos na medida em que orienta seus 

esforvos para o sucesso da empresa. Deste principio decorre que tanto as necessidades da 

organizavao como as do individuo precisam ser reconhecidas. 

Pode-se ressaltar que o autor, ao propor os principios da Teoria Y, esta privilegiando 

aspectos como autonomia, satisfavao de necessidades ligadas a sociabilidade, a auto-estima, 

ao exercicio de potencialidade, ao autodesenvolvimento e de criatividade. Deve-se destacar, 

tambem, o que chama de autocontrole atraves de urn c6digo etico. Uma vez que quanto mais 

profissional se tornar a gerencia atraves do uso do conhecimento cientifico mais suscetivel 

esta deve ser aos valores eticos. Em outras palavras, pode-se estabelecer normas e regras 

internas, pr6prias a empresa, que assegurem urn ambiente de respeito mutuo. 0 que vern 
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constituir-se em uma forma de constitucionalismo- respeito aos direitos dos trabalhadores. 

Assim sendo, McGregor esta ressaltando fatores que sao aspectos constitutivos de QVT. 

A expressao QVT foi introduzida no final da decada de 1960 com a intenvao de 

enfatizar as deficiencias de qualidade na experiencia do individuo no local de trabalho. A 

reflexao sobre tais deficiencias teve sua origem no seio da sociedade americana, preocupada 

com os efeitos do trabalho na saude e bern estar geral do trabalhador, devido o descompasso 

entre as rapidas mudanvas sociais e as lentas mudanvas organizacionais. Outros fatores que 

impulsionaram este movimento foram: a necessidade de produzir mais e melhor, de sanar as 

deficiencias do trabalhador em relavao ao desempenho de sua tarefa e prover as deficiencias 

em relavao ao seu ambiente de trabalho. 

De acordo com a literatura, a QVT possm duas dimensoes basicas. A primeira 

encontra-se ligada a produvao, estando centrada nas condiv5es materiais e praticas 

organizacionais. Nesta perspectiva, que seria a visao da empresa, o objetivo consiste em 

envolver os empregados no processo produtivo de tal modo que o resultado passe a ser uma 

melhora do sistema de produvao seguido do incremento da produvao em si mesma. A segunda 

visao esta ligada a perspectiva dos trabalhadores e busca o bern estar e a satisfavao do 

individuo no local de trabalho. Isto e, preocupa-se como efeito das condiv5es materiais e das 

praticas organizacionais sobre o trabalhador e como e possivel minimizar tais conseqiiencias. 

A coexistencia destas duas visoes no mesmo ambiente resultou em conflito entre empresarios 

e trabalhadores. 

A polarizavao resultante fez com que ocorresse uma desconfianva mutua entre os 

trabalhadores e a empresa. Para os trabalhadores qualquer avao da empresa alterando o modo 

de execuvao do trabalho, com vistas a algum tipo de melhoria no sistema produtivo, entendida 

como urn aumento da explonivao da mao-de-obra. Em contrapartida, qualquer reivindicavao 
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de parte dos trabalhadores e percebida como aumento de custos, insubordina9ao ou 

enfrentamento sindical. 

As transforma96es pelas quats passou a teoria administrativa ongmaram-se com 

Taylor, Fayol e Ford, passando pelos movimentos de engenharia industrial. Tais 

transforma96es resultaram na introdu9ao de uma nova dinamica produtiva, em uma politica de 

incentivos salariais, num sistema de participa9ao dos lucros, beneficios e a busca de eficiencia 

no processo administrativo. 

A terceira for9a num movimento pela QVT teve seu impulso a partir dos estudos de 

dinamica de grupo, com base em testes a respeito de reconhecimento social, "lideran9a 

democnitica, treinamentos, participayao e moral de grupos". 

Na busca de melhores condiy<Ses no ambiente de trabalho foram abordados diferentes 

aspectos como seguran9a no emprego, conforto, lazer, novas formas de organizar o trabalho 

( equipes semi-autonomas, auto-gerenciadas ), redesenho dos cargos, administra9ao 

participativa, remunerayao. Todos eles como prop6sito de melhorar as condiy<Ses de trabalho 

do individuo no seu ambiente profissional. 

2.1.2 Atualidades e pesquisas em QVT 

Como defini9ao de QVT salienta-se o conceito desenvolvido por (NADLER & 

LAWLER, 1983). De acordo com esta defini9ao QVT e urn modo de pensar a respeito das 

pessoas, do trabalho e das organiza96es. No conceito sao distinguidos dos niveis elementares: 

(i) a preocupayao com o efeito do trabalho nas pessoas, bern como na eficacia organizacional; 
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e com (ii) a ideia da participavao dos trabalhadores na soluvao de problemas e na tomada de 

decis5es. 

Este conceito e amplo, pois aborda a relavao trabalho, trabalhador e organizavao 

(primeiro nivel) e a relavao trabalhadores e organizavao (segundo nivel). 0 primeiro nivel 

trata da tecnica, ou seja, quais instrumentos e tecnologia serao adotados tendo em vista as 

necessidades e interesses dos trabalhadores e da organizavao de trabalho. 0 segundo nivel 

trata da adovao do metodo de administravao e o reflexo deste na motivavao dos trabalhadores 

e no desempenho da organizavao de trabalho. Deste modo, as condiv5es de vida no trabalho 

sao pensadas de modo macro, levando em conta os interesses dos trabalhadores e das 

organizav5es, como tam bern a razao de ser do trabalho ( o papel do trabalho para o trabalhador 

e para as organizav5es do trabalho ). 

0 movimento pela qualidade de vida no trabalho, nas suas origens, teve dois ciclos 

distintos. A primeira fase (1969-1974) teve inicio quando pesquisadores, uni5es sindicais e 

departamentos governamentais tornaram-se interessados em como influenciar a qualidade da 

experiencia do individuo adquirida no trabalho. 0 segundo ciclo que se iniciou em 1979, 

provavelmente foi impulsionado pela competivao internacional, quando os Estados Unidos 

perceberam que outros paises estariam praticando algum tipo de gerencia diferenciada e 

obtendo sucesso (NADLER & LAWLER, 1983). 

No decorrer deste periodo QVT teve muitas faces apresentando diferentes definiv5es. 

Inicialmente foi compreendida como uma variavel, depois como uma abordagem, como urn 

metodo, como urn movimento, como sendo igual a tudo e como sendo igual a nada. 

Enquanto uma variavel era compreendida como uma reavao individual ao trabalho ou 

como uma conseqiiencia pessoal da experiencia no trabalho. Seu foco era a satisfavao com os 



14 

resultados do trabalho ou com a saude mental do individuo. Nesta perspectiva a organizas;ao 

seria avaliada pela qualidade de vida no trabalho que proporciona aos seus empregados. 

Como abordagern, QVT teve seu foco centrado mats no individuo do que nos 

resultados organizacionais. Paralelarnente, desenvolveu-se uma tendencia de cooperas;ao entre 

trabalhadores e gerencia, com o objetivo de implementar projetos que apresentassern 

resultados para ambos. 

Como metodo, a QVT foi tratada como urn conjunto de procedirnentos ou de 

tecnologias para elevar o desenvolvimento do trabalho, fazendo-o mais produtivo e rnais 

satisfat6rio. Assim, passa a ser vista como sendo urn sinonimo de autonomia, de grupos de 

trabalho, de enriquecimento de cargo ou como o projeto de novas plantas para a integras;ao 

social e tecnica dos sistemas. 

Tratada como movimento, QVT e tida como uma visao ideol6gica acerca da natureza 

da relas;ao entre trabalhadores e organizayao e, para tanto, evocarn-se os termos adrninistras;ao 

participativa e democracia industrial. Enquanto 'igual a tudo', QVT e compreendida como urn 

conceito global, como uma panaceia, capaz de enfrentar problemas de qualidade, de 

produtividade, da cornpeti9ao estrangeira e tudo o rnais. 0 problema com esta defini9ao e que 

nao apresenta nenhuma inova9ao sobre como atingir tais prornessas e ainda resulta ern 

confusao quanto ao que de fato seja qualidade de vida no local de trabalho. 

Uma possivel defini9ao de QVT para o futuro seria 'igual a nada'. Tal defini9ao 

resultaria das expectativas criadas pela defini9ao anterior e que terrninaria por conduzir a 

preocupayao com a qualidade no local de trabalho a Iugar nenhum (NADLER & LAWLER, 

1983). 
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Urn dos resultados desta con:fusao conceitual sobre QVT, alern do descredito, se traduz 

nas expectativas geradas pela irnplernentayao de urn prograrna deste tipo, onde o resultado 

esperado e urn aurnento de produtividade. Contudo, e ingenuidade esperar -se que qualquer 

atitude ligada a QVT ira resultar necessariarnente ern aurnento de produtividade enquanto 

quantidade. E rnuito rnais do que os aspectos ligados a rernunerayao, a observayao pura e 

simples da legislayao ou as forrnas de enriquecirnento do trabalho. 

Para Walton (1975) QVT e rnuito rnais do que OS aspectos ligados a rernunerayao, a 

observayao pura e simples da legislayao ou as forrnas de enriquecirnento do trabalho. A QVT 

abrange, tarnbern, as necessidades e aspirayoes hurnanas que podern variar de cultura para 

cultura, de estilo de vida para estilo de vida. Na elaborayao de suas categorias Walton (1975) 

procura conternplar esta garna de fatores que cornporiarn urn arnbiente de trabalho corn 

qualidade. 

Segundo Walton, as categorias de QVT podern ser derivadas a partir de diferentes 

sistemas ideologicos, de diferentes concepyoes sobre o desenvolvirnento do hornern. Isto 

irnplica afirmar que diferenyas nas subculturas ou estilos de vida levarn a diferentes definivoes 

do que seja QVT. Buscando conciliar valores negligenciados pelas sociedades industriais, 

Walton propoe oito categorias ou criterios que avaliarn aspectos como autonornia, multiplas 

habilidades, rnobilidade social na organizayao de trabalho, seguranya no ernprego, entre 

outras. As categorias sao: 

Tal categoria procura rnensurar qual o nivel salarial e rnais adequado a urn individuo 

ou a urn trabalhado ern particular. 0 fato de ser adequada a individuos diferentes ou trabalhos 

distintos torna esta categoria relativa ern relavao ao contexte de trabalho e a percepvao do 

individuo. Dois aspectos sao irnportantes na deterrninayao desta categoria: (i) renda adequada, 

que e estabelecida atraves de padroes socialrnente de terrninados ou entao por padroes 
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subjetivos do recebedor, e (ii) equidade salarial, se o pagamento feito por certo tipo de 

trabalho mantem uma correlavao como pagamento recebido por outro trabalho. Para avaliar 

esta categoria o autor procurou medir a satisfavao do individuo em relavao a sua remuneravao 

atraves dos seguintes criterios: 

• Satisfavao com o salario: atraves da comparavao entre as tarefas que executa, a 

responsabilidade que assume, o cargo que exerce e o salario que recebe; 

• Equidade intema; 

• Eqiiidade extema; 

Este criterio procura dar conta dos valores aceitos pela sociedade ocidental em uma 

situavao de trabalho. Logo, trabalhadores nao devem ser expostos a condivoes de trabalho 

desumanas ou que lhes prejudiquem a saude. A mensuravao e realizada atraves de quantidade 

de horas de trabalho, das condivoes fisicas que minimizem OS riSCOS a saude e do limite de 

idade minimo ou maximo para a execuvao da tarefa. 

Objetiva mensurar a QVT em relavao as oportunidades que o empregado tern de 

utilizar, no trabalho, o seu conhecimento, potencial e as suas habilidades profissionais. Para 

mensurar esta categoria utilizam-se os seguintes criterios: 

• Autonomia: grau de liberdade para programar seu trabalho; 

• Significado da tarefa: importancia da tarefa executada para outras pessoas, tanto de 

dentro como de fora da organizavao; 

• Identidade da tarefa: execuvao integral da tarefa; 

• Variedade de habilidades: uso de multiplas capacidades e habilidades por parte do 

individuo; 

• Retroinformavao: retorno sobre o desempenho no trabalho. 
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A enfase e dada na Carreira, naqueles aspectos que se contrapoem a obsolescencia no 

trabalho. Este criterio e mensurado atraves dos aspectos que objetivam o desenvolvimento do 

individuo, oportunizam avanyos na carreira ou na organizayao e proporcionam urn sentimento 

de seguranya. Integram este criterio os seguintes aspectos: 

• Crescimento pessoal: o quanto as atividades desenvolvidas contribuem para manter ou 

desenvolver as capacidades do individuo freando a obsolescencia e possibilitando o 

uso dos conhecimentos adquiridos em trabalhos futuros; 

• Possibilidade de progresso: oportunidade de progredir em termos organizacionais ou 

de carreira, passivel de ser reconhecido por colegas e familiares; 

• Seguranya no emprego: garantia de emprego e renda associada ao desempenho na 

organizayao; 

Relaciona-se com as oportunidades que levam o trabalhador a sentir-se satisfeito com 

sua identidade no trabalho, com sua auto-estima. Pra tanto, busca-se verificar em que 

dimensao os individuos encontram-se livres de preconceitos de cor, raya, sexo, credo, 

nacionalidade, estilo de vida e aparencia pessoal. Se existe igualdade de oportunidades na 

estrutura organizacional; na possibilidade de qualificar-se para niveis mais altos na estrutura 

social da organizayao; se recebem suporte emocional e tecnico. Compoem este criterio os 

seguintes itens: 

• Igualdade de oportunidade: implica na ausencia de formas de estratificayao na 

organizayao em termos de hierarquia, raya, credo, origens, estilos de vida e aparencia; 

• Relacionamento: refere-se a sociabilidade, a oferta de apoio s6cio-emocional e ao 

respeito pela individualidade; 

• Senso comunitario: grau de senso de comunidade existente na organizayao. 
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0 criterio refere-se aos direitos e deveres dos traballiadores e como estao sendo observados 

pela organizavao, bern como em relavao as normas e regras internas que orientam os comportamentos 

e as praticas gerenciais. 0 criterio e avaliado a partir dos seguintes aspectos: direito a privacidade, a 

liberdade de expressao e direito a tratamento justo. Mensuram esta categoria os aspectos: 

1. Direitos traballiistas: cumprimento dos direitos do trabalhador; 

2. Privacidade: grau de privacidade que o individuo possui na organizavao; 

3. Liberdade de expressao: poder expressar-se sem medo de represalias. 

Relaciona-se com tempo dedicado ao trabalho e o re:flexo deste tempo no restante da vida do 

individuo, ja que o trabalho pode ter efeitos positivos ou negativos em outras esferas da vida do 

trabalhador. A chave deste criterio esta no equihbrio entre o tempo necessario para o trabalho e o reflexo 

dele para o mais da vida. 0 criterio e mensurado pelo papel balanceado do trabalho, equilibrio entre o 

horario de traballio e o convivio "familiar". 

Relaciona-se com o comportamento da organizavao de trabalho para com seu meio ambiente. 

Este criterio e avaliado a partir da responsabilidade social da organizavao, percebida atraves de seus 

servivos, produtos, marketing, tecni.cas empregadas, etc. Uma organizavao que age de maneira 

irresponsavel pode levar o empregado a depreciar o valor de seu trabalho e consequentemente de sua 

auto-estima. Mensuram este criterio os seguintes aspectos: 

1. Imagem da instituivao: visao que o empregado possui de sua instituivao de traballio, bern 

como a imagem que esta tern frente a comunidade a que pertence; 

2. Responsabilidade social da instituivao: preocupavao que a instituivao tern em nao causar 

danos ou problemas a comunidade; 

3. Responsabilidade social pelo servivo: percepvao do empregado quanto a preocupavao da 

organizavao em fomecer produtos ou servivos de qualidade; 
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4. Responsabilidade social pelo empregado: percepc;ao do empregado de sua valorizayao no 

trabalho por parte da organizac;ao. 

Entre tais categorias ocorre urn delicado tipo de relacionamento. Algumas inter -relacionam

se com outras de forma positiva ao passo que outras possuem uma inter-relayao negativa. Por 

exemplo, grande emase no cumprimento de regras e leis tende a promover impessoalidade nas 

relay5es e obstaculizar formas de integrayao social ou tornar o trabalho menos desafiador. A 

conseqiiencia disto e que ao otimizar -se urn aspecto pode-se estar perdendo qualidade em relac;ao a 

outro. Neste sentido, a implementayao de urn programa de QVT requer urn delicado equilibrio. 

Quanto a relac;ao entre os aspectos de QVT e produtividade Walton (1975) afrrrna que nao e 

possivel estabelecer-se uma relayao direta entre aumento de qualidade de vida no trabalho com 

aumento da produtividade. No maximo pode-se estabelecer uma relayao curvilinear, em que a 

produtividade aumenta com a incrementayao de determinados aspectos de QVT ate urn deterrninado 

ponto, depois disto passa a decrescer. 

Em relac;ao ao modelo de Walton (1975) ressalta-se que diferenc;as ligadas a cultura, a 

classe social e educac;ao sao fatores que intervem na QVT dos individuos. Deste modo, quando 

estes aspectos nao sao bern gerenciados terminam por repercutir na motivac;ao e no desempenho 

dos individuos no trabalho. 

0 modelo de Hackman e Oldham (HACKMAN & OLD~ 1970) e baseado em 

caracteristicas objetivas do trabalho, ou seja, no trabalho em si mesmo e nao em recompensas 

exteriores e determinadas pela administrac;ao. 

Para estes autores a QVT e avaliada pelas seguintes variaveis: dimensoes da tarefa, 

estados psicol6gicos e resultados pessoais. Onde os fatores que compoem a tarefa determinam 
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os estados psicol6gicos que, por sua vez, detenninarn os resultados pessoais e de trabalho. 

A valia a rela~ao do individuo corn sua tarefa, sendo cornposta pelos seguintes fatores: 

1. V ariedade de habilidades - cornpreende a rnedida ern que a tarefa requer urna 

rnultiplicidade de atividades distintas para sua realiza~o e requer do individuo o uso de 

diferentes habilidades e talentos; 

2. Identidade da tarefa - corresponde a rnedida ern que urna tarefa requer a execu~ao de urn 

trabalho cornpleto e identificavel, por exernplo, realizar a tarefa do inicio ao firn; 

3. Significado da tarefa - o grau de significado que a tarefa desernpenhada tern sobre a vida 

ou traba1ho de outras pessoas, na empresa ou fora dela; 

4. Autonornia - o grau de liberdade que uma tarefa fomece ao individuo para que ele possa 

prograrnar a rnaneira de executit-la, bern como escolher os procedirnentos de sua execu~; 

5. Feedback extrinseco - grau de informa~ que o individuo recebe sobre seu desernpenho de 

superiores, colegas ou clientes; 

6. Feedback intrinseco- grau de informa~ que o individuo recebe sobre seu desernpenho atraves 

do trabalho que executa; 

7. Contato - rnedida ern que o individuo trabalha conjuntamente corn outras pessoas ou lida com 

outros rnernbros da empresa e clientes. 

Correspondern aos efeitos que as dirnens5es da tarefa produzern nos individuos que as realizarn. Estes 

estados tern origem na: 

1. Significancia percebida na real~o do trabalho - corresponde a rnedida ern que o individuo 

experimenta sua tarefa de modo significativo; 

2. Responsabilidade percebida ern razao dos resultados obtidos no trabalho - corresponde a rnedida 

ern que o individuo sente-se pessoa1rnente responsavel pelos resultados do seu trabalho; 
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3. Conhecimento dos resultados do trabalho - medida atraves da qual o individuo conhece e entende 

a forma como ele desempenha seu trabalho. 

4. Correspondem aos efeitos que os estados psicol6gicos acarretam nos individuos. Implicam nas 

~ de cunho pessoal, apresentadas pelos trabalhadores, frente ao seu trabalho. Comp6em este 

grupo as variaveis: 

5. Satisfavao geral - representa uma media geral do grau de bem-estar do individuo para com o seu 

trabalho· 
' 

6. Motiva~o intema ao trabalho - o grau de motiva~o intema, sensa\i)es positivas ou negativas, 

que o individuo experimenta quando realiza seu trabalho de modo satisfut6rio ou insatisfat6rio; 

7. Produvao de trabalho de alta qualidade - corresponde a medida em que 0 trabalho produzido e 

considerado de alta qualidade; 

8. Absenteismo e rotatividade baixa - corresponde ao indice de faltas ao trabalho e ao grau de 

tt.unover do pessoal. Corresponde a e:ficacia do desejo de alcanyar crescimento pessoal no 

trabalho, com vistas a ser mais criativo e ter maior autonomia. ··· 

Segundo Rodrigues (1994), Hackman & Oldham classificam cinco fatores basicos que 

potencializariam o nivel das dimensoes basicas da tarefa. 

1. Tarefas combinadas: consiste no agrupamento, sempre que possivel, de tarefas 

fragmentadas com o intuito de formar novos m6dulos de trabalho.Este fator afeta a 

variedade de habilidades e a identidade da tarefa. 

2. Unidade natural de formayao de trabalho: consiste na distribuiyao do trabalho em uma 

unidade 16gica simples, com a intenyaO de fomecer significado a tarefa. 

3. Relay()es estabelecidas com os clientes: busca o aumento de contato entre o trabalhador e os 

clientes. Este fator relaciona-se com as dimensoes variedade de habilidades, autonomia e 

feedback. 
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4. Carga vertical: repercute na dimensao da autonomia ao buscar reduzir o espa90 entre o 

planejamento, a execu~ eo controle do trabalho. 

5. Feedback: tern como fu~ oportunizar ao traba1hador forrnas para que ele possa obter 

informa~s quanto ao seu desempenho, com base no resultado de seu trabalho e nas 

observa~ de seus colegas, superiores ou clientes. 

A partir deste modelo pode-se concluir que a QVT eo resultado de uma combina~o entre as 

dimensoes da tarefa. Combina\X)es estas que terminariam por produzir motiva~o e satisfa9ao em 

diversos graus, tendo como conseqliencia reflexos nos indices de absenteismo, de rotatividade, na 

qualidade e no desempenho do trabalho. 

Analisar a QVT a partir do projeto de cargos e considerar o fator mais importante para o 

trabalhador, ja que e 0 elo entre as pessoas e a organiza~, pois as vagas de cargo sao a ra.zao pela 

qual as organiza96es necessitam de Recursos Humanos. Deste modo, seus esfor90s em prol de 

uma melhor QVT estao baseados na busca de cargos mais produtivos e satisfat6rios para aqueles que 

os ocupam. Para a maioria das pessoas, uma boa vida no trabalho significa urn cargo interessante, 

desafiador e compensador. 

A analise que realizam e baseada nos elementos Organizacionais, Ambientais e 

Comportamentais do Projeto de Cargos, ja que qualquer altera~ em urn destes elementos pode 

afetar a qualidade de vida no trabalho. Estao ligados a eficiencia do cargo, permitindo a urn 

trabalhador motivado obter o maximo de produ~o. 0 desenvolvimento do elemento organizacional 

do projeto de cargos foi impulsionado pelos estudos realizados a partir de pesquisas com cronometros 

e filmes de movimento. Os resultados obtidos sao utilizados ate hoje e sao abordados atraves dos 

seguintes aspectos: 
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a) mecanistico: opera atraves da identificavao de carla tarefa de urn cargo e apresenta como 

resultado a especializavao da funvao. Ao cargo que e projetado desta maneira, visando a 

especializavao, segue-se uma reduvao do esforvo necessiui.o para sua realizacao e urn menor 

tempo de execuvao do mesmo. A abordagem mecanistica e muito utilizada com trabalhadores 

que tern baixa instruyao ou pouca experiencia, pois facilita treinamentos e reduz o tempo de 

aprendizagem da tarefa. 

b) fluxo de trabalho: esta ligado a rotina de produvao, onde a natureza do produto ou servivo ira 

determinar a seqUencia temporal e o equilibria entre os cargos com vistas a maior eficiencia; 

c) prnticas de trabalho: estao ligadas a tradiyao, ao modo como 0 trabalho e desempenhado 

habitualmente pelas pessoas, limitando, assim, a maneira como o departamento pessoal pode 

projetar os cargos. 

Referem-se ao ambiente extemo da organizacao, aqueles fatores que podem limitar ou 

otimizar urn projeto de cargo tendo presente os recursos disponiveis ao nivel dos elementos humanos. 

0 projeto de urn cargo que atenda estes requisitos deve considerar: 

a) habilidade e disponibilidade dos empregados, procurando equilibrar as exigencias para o 

cargo com o perfil fisico e intelectual de quem ira exerOO-lo; 

b) expectativas sociais: significa que o cargo deve atender os anseios sociais daquele que vai 

desempenha-lo, sob o risco de provocar insatisravao, baixa motivayao, vagas dificeis de 

preencher e baixa qualidade de vida no trabalho; 

Envolve o projeto do cargo, de tal modo que ele seja concebido de acordo com as 

necessidades humanas e nao baseado exclusivamente na necessidade de eficiencia 

organizacional. Urn cargo projetado respeitando as necessidades humanas atende a fatores como: 
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a) autonomia: implica em cuidar para que o trabalhador possa ter autoridade para tomar 

decis5es, proporcionando responsabilidades e auto-estima; 

b) variedade: implica em uma maior diversifica~o da tarefa com conseqiiencias para o 

desenvolvimento e uso de habilidades, pericias e capacidades; 

c) identidade da tarefa: implica em propiciar uma visao completa da tarefa ao permitir que urn 

individuo realize o todo dela; 

d) retroinformavao (feedback): implica em providenciar para que o trabalhador tenha mais 

informa¢es sobre o resultado de seu trabalho, permitindo-lhe introduzir mudanyas que visem 

urn resultado mais satisfat6rio, bern como informa¢es acerca de seu desempenho. 

A necessidade de urn novo projeto de cargos surge quando urn diagn6stico indica que os cargos 

nao estao sendo compensadores, nao proporcionam desafios e 1imitam a motivavao e satisfa~o dos 

empregados. Algumas tecnicas sao utilizadas para projetar -se cargos tendo em vista a 

necessidade de uma maior ou menor especializayao. A necessidade de mais especializa~o ocorre 

quando os peritos em projeto de cargos acreditam que os mesmos nao estao suficientemente 

simplificados ou quando a mao-de-obra nao esta suficientemente qualificada para o inicio do cargo. A 

necessidade de reformulayao de urn cargo e vista quando a mao-de-obra para executa-lo encontra

se mais educada e preparada do que o neces:s:c'uio para o desempenho do mesmo. Neste ponto os 

peritos recomendam tecnicas como, rotavao de cargo, aumento de cargo e enriquecimento de cargo. 

Na rotavao de cargo alterna-se urn individuo de uma fimyao para outra distinta, sem, 

contudo, modificar ou melhorar o cargo. Este processo faz com que a monotonia seja quebrada e 

toma o trabalhador mais competente em diferentes funy5es na organizavao. Aumento de cargo 

compreende o acrescimo de atividades ligadas ao desempenho do cargo o que solicita urn maior 

numero de habilidades por parte dos empregados. Enriquecimento do cargo implica em acrescentar 

ao cargo novas fontes de satisfavao, tais como maior responsabilidade, mais autonomia e controle. 
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A necessidade de uso desta tecnologia de QVT decorre de urn maior grau de educayao 

formal. 0 que diferencia 0 enriquecimento do cargo do aumento do cargo e que para 0 

enriquecimento entram os elementos planejar, fazer e controlar. Enquanto que no aumento de cargo 

ocorre urn aumento do numero de tarefas a serem realizadas. 

0 que se constata atraves da analise dos elementos de cargo e a existencia de uma 

contradi~ao entre os elementos organizacionais (mais especializ~ao e menor variedade e autonomia) 

e comportamentais ( maior variedade, autonomia, identidade da tarefa e retroinforma~ao). A 

contradi~ao reside no fato de que urn aspecto do projeto de cargos privilegia a produ~ao, atraves da 

eficiencia, e outro o bern estar do trabalhador, via aumento da satisfayao. 

No Brasil, varias pesquisas sobre QVT tern sido realizadas. Entre elas pode-se citar os 

estudos elaborados por Quirino e Xavier (1987), que estudaram a satisfa~ao dos pesquisadores da 

EMBRAP A, Rodrigues (1994), sobre a QVT dos gerentes de empresas comercias do Estado do 

Ceara, e Fernandes (1996), sobre uma metodologia- Auditoria Operacional de Recursos Humanos

com vistas a mensurar QVT e fomecer dados para melhorar a qualidade de vida dos empregados. 

Em seu trabalho, Fernandes (1996) trata de QVT, considerando-a como indispensavel a 

produtividade e a competitividade, aspectos cruciais a sobrevivencia de toda organiza~ao. Com 

vistas a atingir este objetivo e necessario o envolvimento dos funcionarios, atraves da participa~ao de 

todos. Partindo desta premissa, a pesquisadora afirma ser fundamental medir QVT para que se possa 

melhorn-la. 

Logo, para Fernandes a tecnologia de QVT e urn fator capaz de motivar o individuo a 

integrar -se a busca da satisfa~ao das necessidades organizacionais. Assim, apresenta as seguintes 

fases para a implementayao de urn Programa de QVT. E a fuse em que os diferentes agentes 

( consultores, empresa, sindicatos) trocam perspectivas e buscam meio de modi:ficar as condi<;Oes de 
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traba1ho. Fase em que sao selecionados os mecanismos institucionais necessfuios a condw;:ao da 

implantavao. Sao formadas as equipes, estruturado o modelo do projeto e os instrumentos que serao 

utilizados. Fase que envolve a coleta de informa96es sobre o sistema tecnico e sobre o sistema social, 

em termos de satisfavao que os trabalhadores vivenciam. 

A partir das fases anteriores sao estabelecidas as prioridades em urn cronograma de 

implantavao das mudanvas nos pontos a serem melhorados em termos de: 

a) tecnologia - metodos de trabalho, fluxos e equipamentos; 

b) novas formas de organizavao do trabalho - formavao de equipes semi-aut6nomas ou auto

gerenciadas; 

c) praticas e politica de pessoal - formavao, treinamento, avaliavao, reclassificavao, 

remanejamento e remuneravao; 

d) ambiente fisico - seguranva, higiene, fatores de stress. 

Necessidade de proceder-se com a avaliavao para o born andamento da extensao do projeto. 

Com vistas a proceder com a avaliavao da qualidade de vida no ambiente de trabalho, Fernandes 

(1996) prop5e urn modelo de coleta de dados com a seguinte estrutura: 

Bloco I - Questao introdut6ria - busca detectar a percepvao do funcionfuio sobre a qualidade de vida 

na empresa de forma global. 

Bloco 2 - Condi96es de trabalho: busca verificar a satisfavao do funcionfuio com relavao ao aspecto 

fisico de seu ambiente de trabalho. Constam deste bloco itens como limpeza, arrumavao, seguranva e 

insalubridade. 
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Bloco 3 - Saitde: busca verificar a satisfavao do funcioruirio quanto as avoes da empresa no que se 

refere a saitde. lntegram este bloco OS aspectos: assistencia medica a funciomirios e familiares, 

educavao, conscientiza<;ao e saude ocupacional. 

Bloco 4 - Moral: busca verificar a satisfa<;ao do funcionario em relavao aos aspectos psicossociais que 

se refletem na motivavao e moral do funciomirio. Integram o bloco aspectos como identidade da 

tarefa, rea96es interpessoais, reconhecimento I feedback, orientavao para a pessoa e garantia de 

emprego. 

Bloco 5 - Compensa<;ao: busca verificar a satisfavao do funcionario com rela<;ao a politica de 

remunera<;ao e beneficios oferecidos. 

Bloco 6 - Participa<;ao: busca verificar a satisfavao do funcionario com relavao aos aspectos que 

promovem sua integravao nas av5es empreendidas no sentido de gerar condivoes indispensaveis a 

sua participa<;ao efetiva. Compoem este bloco os aspectos criatividade, expressao pessoal, 

repercussao das ideias dadas, programas de capacita<;ao para o posto. 

Bloco 7- Comunicavao: busca verificar a satisfavao do funcionario com rela<;ao a circulavao de 

informavoes sobre aspectos que lhe dizem respeito, quais sejam: conhecimento das metas, fluxo 

de informavoes e veiculos formais. 

Bloco 8 - Imagem da empresa: busca verificar a satisfa<;ao do funcionario com rela<;ao a imagem 

projetada da empresa no contexto da comunidade interna e externa. Compoem este bloco os 

seguintes aspectos: identifica<;ao com a empresa, imagem interna, imagem externa, responsabilidade 

comunitaria e enfoque no cliente. 
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Bloco 9 - Relayao chefe-funcioniuio: busca verificar a satisfavao do funcionfuio em relavao ao seu 

relacionamento, tanto pessoal como profissional, com o chefe. Compoem este bloco os aspectos: 

apoio s6cio-economico, orientayao tecrnca, igualdade de tratamento e gerenciamento. 

Bloco 10- Organizavao do trabalho: busca verificar a satisfayao do funcionfuio com relavao aos 

itens: inovav5es, metodos, processos, grupos de trabalho, variedade de tarefas e ritmo de trabalho. 

Bloco 11 - Dados de identificayao: identificar o funciomirio com base no setor, departamento, posto, 

tumo, idade, sexo, nivel de instruvao e tempo de empresa (FERNANDES, 1996). 

0 modelo de diagn6stico, desenvolvido por Fernandes, revelou-se uma metodologia eficiente 

para diagn6stico da QVT. Tanto que ganhou o primeiro premio Ser Humano, concedido pela 

ABRH-Nacional em 1995. Contudo, sua aplicayao necessita de urn tempo nao inferior a 30 minutos 

por entrevistado. Neste sentido, desenvolveu-se urn modelo de diagn6stico hibrido com o objetivo de 

otimizar o tempo de diagn6stico. Alia-se ao modelo de diagn6stico que esta sendo proposto a 

realizayao de entrevistas com pessoas chaves na organizayao com a finalidade de identificar-se 

aspectos ligados a cultura organizacional. 

De tudo que foi visto, ate entao, ressalta-se que a autonomia, variedade de habilidades, 

identidade da tarefa, feedback, possibilidade de crescimento pessoal, progresso na instituivao, 

seguranva no emprego, integravao social, equilibrio entre o trabalho e o espavo total da vida e a 

imagem da instituivao sao fatores fundamentais de QVT. Tais fatores motivam o individuo no 

desempenho de sua atividade profissional. Contudo, a irnplementayao destes aspectos nao e 

suficiente para levar o individuo a participar, faz-se necessario que sejam desenvolvidos programas 

de avao estrategica com vistas a mobilizar OS trabalhadores. Para tanto, e fundamental 0 treinamento 

gerencial em coordenayao de grupos autonomos, desenvolvimento de programas de participayao e 

aceitayao de ideias (FERNANDES, 1996). 
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Detenninado item que serve de comparayaO, julgamento, mensuravao ou apreciayaO da 

QVT, desenvolveu-se urn conjunto de criterios que formam o carater de urn detenninado fator de 

QVT. 

Bloco que tern por objetivo medir a qualidade de vida no trabalho da populavao tendo em 

vista as condivoes existentes no ambiente de trabalho. Os principais criterios considerados na 

mensuravao deste bloco e os aspectos por eles contemplados sao: 

a) Limpeza, anumavao do ambiente de trabalho e acesso aos materiais que contribuem para o 

desempenho das atividades: avaliam as condiy()es do espavo de trabalho e a acessibilidade 

aos materiais; 

b) Seguranva: minimizavao dos riscos de ferir-se durante a execuvao do trabalho; 

c) Prevenvao de insalubridade, iluminavao, ventilavao e nivel de ruido no ambiente de trabalho: 

condivoes ambientais que permitam uma situavao confortavel, saudavel e nao estressante. 

Bloco que tern por objetivo medir as condiy()es de trabalho, tendo em vista atendimento 

medico e fomecimento de equipamentos de proteyao e seguranya. Os criterios que compreendem este 

bloco sao: 

a) Atendimento medico e odontol6gico: avaliam a satisfayao dos funcionarios relativamente a 

oferta destes servivos. 

b) Extensao do atendimento medico e odontol6gico a familia: avaliam a satisfavao dos 

funcionarios relativamente a oferta destes servivos quando estendidos aos demais membros 

dafamilia. 

c) Fomecimento de Equipamentos de Proteyao Individual: avalia a satisfavao dos funcionarios 

com relavao ao fomecimento de equipamentos de seguranya. 
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d) Preocupayao com a prevenvffo de doenvas profissionais: avalia a satisfavao dos funcionarios 

em relavao a preocupavffo da empresa com a prevenvao de doenvas profissionais. 

e) Ritmo e carga de trabalho: avalia a satisfavao dos funcionfuios em relavao a quanti dade e a 

intensidade de trabalho. 

Bloco que tern por objetivo medir a satisfavao dos funcionarios com relavffo aos aspectos que 

causam urn impacto positivo no seu desempenho. Os criterios que o mensuram sao: 

a) Treinamentos oferecidos; 

b) Satisfavao com resultado, o do seu trabalho, premi~ao e feedback pelo trabalho realizado: 

objetiva examinar a relavao do individuo com seu trabalho atraves dos resultados obtidos, dos 

premios recebidos e da avaliavao quanto ao desempenho de suas funv5es; 

c) Estruturavao do trabalho e identidade da tarefa: objetivam mensurar se a tarefa e estruturada 

de tal modo que permite ao empregado uma visao integral do que realiza e a possibilidade de 

realizar seu trabalho do comeyo ao fim; 

d) Relacionamento entre as pessoas no ambiente de trabalho: objetiva avaliar o grau de 

coleguismo e respeito entre os funcionfuios no local de trabalho; 

e) Observavao da legislayao trabalhista por parte da empresa; 

f) Possibilidade de progresso e seguranya no emprego: objetivam avaliar a possibilidade do 

empregado alyar cargos mais elevados dentro da organizayao, bern como mensurar sua 

seguranya quanto a manutenvffo do seu emprego; 

g) Ser incentivado no seu crescimento e desenvolvimento pessoal: objetiva avaliar se o 

empregado sente-se estimulado a desenvolver seu potencial. 

Bloco que objetiva medir a satisfayao entre a funvao desempenhada e a remuneravao 

recebida pelo desempenho desta funvffo. E medido atraves de tres criterios: 
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a) Remuneravao adequada: salario necessario para o empregado viver tendo suas necessidades 

pessoais, culturais, sociais e economicas atendidas (VIEIRA, 1993). 

b) Equidade Interna: paridade entre o salario de urn funcionario com o salario dos demais que 

exercem cargos ou fun90es semelhantes a sua na empresa 

c) Equidade Externa: paridade entre o salario do funcionario com os demais pro:fissionais tendo 

como base o mercado de trabalho. 

Bloco que objetiva medir a possibilidade de participavao do trabalhador na · organizavao. 

Compoem este bloco os seguintes criterios: 

a) Exercicio da criatividade e do conhecimento pessoal; 

b) Livre manifestavoo de opinioes e aceitavao de sugest5es para a melhoria do trabalho: objetiva 

mensurar a satisfavoo com o grau de liberdade de opiniao e com a capacidade da empresa em 

aceitar ideias que partem do corpo de funcionarios; 

c) Engajamento em programas de participavao para melhora do ambiente de trabalho e em 

programas de treinamento e capacitavao pro:fissional: objetivam avaliar o envolvimento dos 

funcionarios com medidas tomadas pela empresa para melhorar o ambiente de trabalho e a 

quali:ficavao da mao-de-obra. 

Bloco que objetiva medir o grau de circulavao das informavoes entre os diferentes niveis 

hierarquicos na organizavao. E composto pelos seguintes criterios: 

a) Conhecimento das metas e das informay()es necessiuias para a realizavao do trabalho; 

b) Circulavao das informa90es que partem da che:fia em direvao aos funcionarios e circulavao 

das informav5es entre colegas de trabalho; 

c) Existencia de joma~ boletim ou mural interno na empresa: avalia a criavao de veiculos e 

instrumentos de comunicavao. 
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Bloco que objetiva mensurar as condi~es de vida no trabalho atraves da percep~o dos 

funciomirios em relac;ao a imagem social da empresa. Os criterios que o comp5em sao os seguintes: 

a) Poder identificar -se com e ter orgulho de trabalhar na empresa: quanto ao fato de a empresa 

ter atitudes que possibilitem ao empregado identificar -se de forma positiva com a instituic;OO 

e, ao mesmo tempo, ter orgulho de trabalhar nela; 

b) Reputac;ao da empresa frente a comunidade; 

c) Preocup~o da empresa com a comunidade e com a qualidade dos seus servic;os: atitudes da 

empresa que caracterizam uma preocup~ com a comunidade e com seus clientes. 

Bloco que objetiva medir o grau de integrac;ao social na organizac;ao entre a chefia e os 

funcioniuios. Para medir este bloco foi adotada a seguinte tipografia: 

a) Relacionamento interpessoal: fato do superior estimular e possibilitar o relacionamento entre 

as pessoas da organizac;ao; 

b) Receber orienta~ tecnicas: diz respeito ao recebimento de instru~es tecnicas que visem 

melhorar o desempenho do trabalho; 

c) Tratamento dispensado pela chefia: forma como a chefia trata os funcioniuios de modo 

que nao sofram discriminac;ao nem favorecimento; 

d) Ad~o do comportamento do chefe: atitudes do chefe que venham servir de exemplo para os 

seus subordinados; 

e) Apoio em problemas de ordem particular: chefias apoiando seus subahernos em momentos de 

dificuldades pessoais. 

Bloco que objetiva medir a qualidade de vida no trabalho atraves do modo como o trabalho e 

organizado, apresentando os seguintes criterios de medic;OO: 

a) Qualidade do material e equipamentos; 
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b) Introduvao de inova<;Oes: preocupavao da empresa em introduzir inova<;Oes no modo de 

realizavao do trabalho; 

c) Trabalho realizado em equipe: permitir relacionar-se com outras pessoas e modo como sao 

tomadas as decis5es nas equipes de trabalho: maneira como o trabalho e organizado ( equipes ), 

proporcionando urn grau maior de sociabilidade, bern como o modo como as decis5es sao 

tomadas nas equipes ( democracia industrial); 

d) Tipos de atividades: mede o quanto o trabalho propicia o desenvolvimento de atividades 

variadas; 

e) Quanti dade de horas de trabalho: verificar a satisfavao do funciomirio com a quanti dade de 

horas de trabalho a que e submetido; 

f) Equilibrio entre vida pessoal e profissional: mede a satisfa¢o em relavao a organizavao do 

trabalho tendo em vista o equilibria com a vida pessoal do empregado. 

Bloco que visa mensurar a qualidade de vida no trabalho atraves do cumprimento, por parte 

da empresa, da legisla¢o vigente. Compoem o bloco os seguintes criterios: 

a) Atendimento dos beneficios determinados por lei, tais como, vale-transporte e vale

alimentavao I refeit6rio, entre outros; 

b) Cumprimento da legislavao trabalhista: se a empresa cumpre com suas obriga<;Oes 

trabalhistas. 

c) Relacionamento interpessoal: fato do superior estimular e possibilitar o reiacionamento entre 

as pessoas da organiza¢o; 

d) Receber orienta<;Oes tecnicas: diz respeito ao recebimento de instru<;Oes tecnicas que visem 

melhorar o desempenho do trabalho; 

e) Tratamento dispensado pela chefia: forma como a chefia trata os funcionfui.os de modo 

que nao sofram discriminavao nem favorecimento; 
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f) Ad~o do comportamento do chefe: atitudes do chefe que venham servir de exemplo para os 

seus subordinados; 

g) Apoio em problemas de ordem particular: chefias apoiado seus subalternos em momentos de 

dificuldades pessoais. 

Bloco que objetiva medir a qualidade de vida no trabalho atraves do modo como o trabalho e 

organizado, apresentando os seguintes criterios de medi~: 

a) Qualidade do material e equipamentos; 

b) Introduc;ao de inovay()es: preocupavao da empresa em introduzir inovavoes no modo de 

realizac;ao do trabalho; 

c) Trabalho realizado em equipe: permitir relacionar-se com outras pessoas e modo como sao 

tomadas as decis5es nas equipes de trabalho: maneira como o trabalho e organizado ( equipes ), 

proporcionando urn grau maior de sociabilidade, bern como o modo como as decis5es sao 

tomadas nas equipes ( democracia industrial); 

d) Tipos de atividades: mede o quanto o trabalho propicia o desenvolvimento de atividades 

variadas; 

e) Quantidade de horns de trabalho: verificar a satisfavao do fi.mciomirio com a quantidade de 

horas de trabalho a que e submetido; 

f) Equilibrio entre vida pessoal e profissional: mede a satisfavao em relac;ao a organizac;ao do 

trabalho tendo em vista o equilibrio com a vida pessoal do empregado. 

Bloco que visa mensurar a qualidade de vida no trabalho atraves do cumprimento, por parte 

da empresa, da legislac;ao vigente. Compoem o bloco os seguintes criterios: 

a) Atendimento dos beneficios determinados por lei, tais como, vale-transporte e vale

alimentac;ao I refeit6rio, entre outros; 
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b) Cumprimento da legisla~o trabalhista: se a empresa cumpre com suas obriga\X)es 

trabalhistas. 

Alguns dos criterios apresentados no estudo supracitado, servirao como base para a elabora~o da 

ferramenta de pesquisa que sera utilizada como metodo de coleta de dados, na empresa onde o estudo 

sera realizado. 

2.2 SATISFA<;AO DO CLIENTE E DESEMPENHO EMPRESARIAL 

2.2.1 Introdu~ao 

Satisfa~o do Cliente (SC) e avalia~o global, avali~o de urn componente ou o resultado de 

avalia\X)es de componentes, e dirigida a produto, processo de decisao de compra ou experiencia de 

consumo, refere-se a uma compra ou marca. Para alguns, pode significar aceitavao minima; para 

outros, pode estar proxima da perfei~o. 

SC com uma compra especifica refere-se ao julgamento de avaliavao, p6s-compra, de 

uma ocasiao de compra determinada(OUVER, 1993). 

Portanto, SC e a avaliavao continua da habilidade da marca em proporcionar os 

beneficios que o consumidor esta buscando, os padr6es de repeti~o de compras sao, 

freqUentemente, indicadores de marca saudavel, SC cumulativa, e urn indicador mais fundamental do 

desempenho passado, presente e futuro. 

Os economistas tern estado interessados na medi~o da SC como uma representavao da 

avaliavao da qualidade, enquanto os psic6logos tern se preocupado com as expectativas e com as 

percepvoes como antecedentes da SC (JOHNSON & FORNELL, 1991). 
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A palavra "qualidade" tern uma variedade de significados que incluem o grau no qual urn 

produto especifico: 

1. Satisfaz os desejos de urn consumidor especifico; 

2. Possui satisfu95es }XJtenciais; 

3. Conronna-se aespecifi~ 

4. E preferido a produtos concorrentes equivalentes. 

A Qualidade e obtida pela melhoria da conformayao a especifica~es via reduvao da 

incerteza e variabilidade tanto no projeto quanto no processo de fubricayao. "Adequavao ao uso", 

isto e, livre de deficiencias e com atributos do produto que satisfazem as necessidades do cliente. 

Qualidade e, portanto, funvao de confiabilidade e adequayao ao uso, ou seJa, urn 

paradoxo: a confiabilidade e obtida, tipicamente, por meio de algum tipo de padronizavao o que, 

naturalmente, e contraditorio a adequayao ao uso. 

Cada organizayao tern uma definiyao diferente para a qualidade, mas e a definivao do 

cliente a que rea1mente :iJ:Jt:ere;sa As especifica~es sao determinadas com base no que os 

gerentes percebem ser importante, mas sua otica pode diferir totalmente da visao dos 

clientes ou usmirios. 

Conformayao as especifica~ da organizayao nao e qualidade; qualidade e 

conformayaO as especifica~s do cliente, de urn bern OU serviyo, enquanto a SC e baseada nao 

somente na experiencia atual, mas, tambem, em todas as experiencias passadas bern como nas 

experiencias futuras ou antecipadas. 

Clientes sao recursos carla vez mais escassos perseguidos por numero rapidamente 

crescente de fomecedores agressivos, entao, prover qualidade que satisfaz as necessidades dos 
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clientes cria importante fonte de vantagem competitiva pela diminui<;ao da elasticidade dos preyos 

e reten<;ao dos clientes atuais. Ha necessidade cada vez maior de relacionamentos de Iongo prazo 

entre clientes e fomecedores, pois, em ambiente altamente competitivo, toma-se cada dia mais 

dificil competir somente em tecnologia, porque ha interesse crescente em serviyo ao cliente para 

diferenciar produtos. 

Basicamente, a qualidade de urn servico, como percebida pelos clientes, tern duas 

dimensoes - a tecnica, ou dimensao das conseqiiencias ( o que os clientes recebem em suas 

intera96es com as organiza96es ), e a funcional, ou dimensao relacionada ao processo (como 

os clientes recebem o servi9o e como experimentam o processo simultaneo de sua produ9ao e 

consumo nas horas da verdade). 

Algumas organiza96es estao interessadas na medicao da qualidade em servicos para 

atingir melhor nivel de desempenho e usa-lo como estrategia de posicionamento no mercado. 

Para que as pessoas possam atuar sobre as palavras expressas nas declara<;Oes da visao estrategica 

das organiza<;5es, essas devem ser expressas como urn conjunto integrado de objetivos e 

medi<;5es que descrevam os condutores do sucesso a longo prazo com a concordancia de todos os 

executivos de topo. 

E usual avaliar quantitativamente hens e servi<;os. Sua mediyao qualitativa, contudo. 

requer modelagem complexa para representar confiavelmente avalia<;5es subjetivas pelo mercado. 

Urn modo de faz€-lo e por intermedio de modelos da satisfacao do cliente que iniciam por 

construtos expectativas/percepcoes. 

As expectativas e percep<;5es do cliente tern sido consideradas como os antecedentes 

da SC. As percep<;oes do cliente sobre a qualidade do servico sao in:fluenciadas por quatro 

diferencas distintas entre: 
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1. As expectativas do cliente e as percepvoes da gerencia das expectativas do cliente; 

2. As percepyoes da gerencia das expectativas do cliente e as especificavoes da qualidade 

do servi9o; 

3. As especificavoes da qualidade do servi9o e o servivo efetivamente prestado; 

4. 0 servivo prestado eo que e anunciado aos clientes. 

Foi descoberto que elevar as expectativas pode reforyar as avaliay5es de desempenho do 

produto pelo consumidor (ANDERSON, 1973). 

Os efeitos das expectativas na SC parecem ser mais complicados do que no desempenho 

percebido do produto: enquanto elevar as expectativas sobre urn produto pode reforyar seu 

desempenho percebido. Portanto, elevar as expectativas do consumidor pode causar ambos - urn 

aumento na SC ( devido ao aumento do desempenho percebido do produto) e uma diminui9ao na 

SC. 

A T eoria do Contraste presume que, quando as expectativas nao sao satisfeitas pelo 

desempenho atual do produto, o contraste entre expectativas e conseqiiencias - ou o efeito 

surpresa- causara o exagero da disparidade pelo consumidor. 

Subestimar o desempenho do produto levara a desempenho percebido maior que o 

desempenho atual, enquanto que superestimar o desempenho do produto conduzira a desempenho 

percebido menor que o desempenho objetivo. 

Prevo e reputayao do fomecedor sao dois atributos que foram identificados dentre os que 

detenninam a qualidade percebida pelosconsumidores(OLIVER, 1993). 
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Comparando a for9a relativa do pre90 e da imagem da marca, os resultados indicaram que, 

enquanto o efeito do pre9o nao era significativo, o conhecimento do nome da marca influenciou a 

per~ da qualidade (OLIVER, 1993). 

Para produtos com os quais os consumidores tern profundos comprometimentos pessoais e 

financeiros, a desconfmna9ao de expectativas pode ter efeitos substancialmente diferentes nas 

percep9oes de desempenho pelos consumidores que para bens menos pessoais de custo mais 

baixos e menos relacionados ao ego.( ANDERSON, 1973). 

Relativamente pouca aten9ao tern sido dada aos determinantes da satisfa9ao em nivel de 

mercado, que e definida aqui como satisfa9ao agregada daqueles que compram e consomem a 

oferta de urn produto em particular (JOHNSON, ANDERSON & FORNELL, 1995). 

0 mercado servido tern expectativas que refletem a habilidade dos clientes em 

aprender com a experiencia e predizer os niveis de qualidade e valor que recebem. 

A SC e diferente de outros conceitos como atitudes, desempenho do produto e 

emo96es. 

V arios estudos mostram que a satisfa9ao e conceitualmente diferente da atitude 

(OLIVER, 1993). Oliver fala tambem que SC esta relacionada a desconfirma9ao como conceito 

central (o que e fun9ao da surpresa), relativamente transit6ria e especifica do consumo; e relata 

ainda que a atitude e o afeto, relativamente duradouro, do consumidor em rela9ffo a urn objeto ou 

experiencia, nao envolvendo surpresa como conceito central. 
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2.2.2 Conseqiiencias da Satisfa~ao do Oiente 

A satisfavao do cliente com urn produto leva, presumivelmente, a compras repetidas, 

aceitavao de outros produtos da mesma linha e recomendav5es favoniveis a terceiros. Se esta 

suposivao e correta, o conhecimento dos fatores que afetam a satisfavao do cliente e essencial ao 

pessoal de marketing. 

A insatisfavao como resultado de rna qualidade podera, possivelmente, levar a 

conseqiiencias devastadoras. A reclamavao e a fuga sao as opvoes de reavao dos clientes quando o 

desempenho de uma organizavao se deteriora. 

Independentemente do tipo de elasticidade da demanda, a fuga pode falhar em causar 

qualquer perda de receita as empresas individualmente se a empresa conquistar novos clientes a 

medida que perde os antigos. Mas por que uma empresa, cuja qualidade da produvao se deteriora, 

iria atrair quaisquer novos clientes? 

A partir da teoria de Hirschman, FORNEIL & WERNERFELT (1987), desenvolveram 

urn modelo formal que usa os efeitos da gestao de reclamav5es como ferramenta de marketing 

defensivo, associando custos de oportunidade a reclamav5es nao feitas. Fuga implica em perda 

de receita; reclamav5es implicam em custo (estimulavao e tratamento das reclamavoes). Sempre 

que a perda for maior que o custo, se proporvao suficientemente grande de reclamantes puder ser 

persuadida a permanecer como clientes, as reclamay()es deveriam ser enco«Yadas . 

A gestao das reclamavoes pode ser ferramenta eficaz na retenvao do cliente porque pode 

aumentar a utilidade esperada da compra pelo consumidor 

A gestao das reclamavoes e mais eficaz quanto maior o numero de concorrentes e mais 

elevada a qualidade da elasticidade da demanda. De modo geral, o marketing defensivo, como a 
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gestao das reclama~oes, pode ser visto como substitute do marketing ofensivo tal como a 

qualidade do produto, a publicidade ou o pr~ (FORNEIL & WERNERFELT, 1987). 

Anderson (1994) desenvolveu urn modelo que prediz que a atividade boca-a-boca deveria 

aumentar tanto com o aumento da satisfa~ao quanto da insatisfa~ao. Descobriu, tambem, que 

clientes extremamente insatisfeitos envolvem-se em maior boca-a-boca que clientes com elevada 

satisfa~ao. A diferen~a observada sugere que a cren~a generalizada, de que clientes insatisfeitos 

envolvem-se em boca-a-boca em alto grau, pode nao ser garantida. De fato, em grande numero 

de casos, a diferen~a entre as duas e provavelmente nao significativa. 

Nao existe urn metodo unico, padronizado e correto de conduzir uma pesquisa. Para 

iniciar sua pesquisa, nao aguarde ate encontrar o metodo adequado porque ha muitos modos de se 

tratar urn problema - alguns bons, alguns ruins, mas, provavelmente, vfui.os bons. Nao existe urn 

unico projeto perfeito. Urn metodo de pesquisa para urn dado problema nao e como a solu~o de 

urn problema em algebra. E mais parecido com uma receita de file strogonoff; nao existe a melhor 

receita. 

2.2.3 0 Projeto de Pesquisa 

2.2.3.1 Exploratoria 

Quando 0 tema do projeto de pesquisa nao e conhecido, e recomendavel iniciar 0 estudo 

por uma pesquisa explorat6ria inicial. Os respondentes devem ser escolhidos pela probabilidade 

de oferecerem as contribui~es procuradas. Em outras palavras, e requerida uma amostra 

selecionada de pessoas que trabalham na area. E perda de tempo entrevistar aqueles que tern 

pouca competencia ou pequena experiencia relevante. 
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As entrevistas normalmente sao individuais, com dura~ao variavel entre 20 e 60 minutos. Para 

responder sobre politicas organizacionais, a hist6ria passada e os pianos futuros da organiza~ao, a 

cupula da entidade deve ser entrevistada. As elites respondem bern a investig~es relacionadas a 

areas de amplo contei:tdo e a uma elevada propor~ de perguntas inteligentes, provocativas, abertas, 

que lhes ensejam a liberdade de usar seu conhecimento e imagina~. 

2.2.3.2 Qualitativa 

A pesquisa explorat6ria auxilia no desenvolvimento do guia de entrevista a ser utilizado 

nas entrevistas da pesquisa qualitativa. "A uni ca mais importante maneira com que os focus 

groups podem contribuir para urn projeto desenvolvido em torno de entrevistas individuais e em 

divisar os guias de entrevista" (MORGAN, 1988). As entrevistas qualitativas podem ser em grupo 

(grupos de discussao oufocus groups) elou individuais. 

"A marca do focus group e o uso explicito da intera~o do grupo para produzir dados e 

entendimento perspicaz que seriam menos acessiveis sem a intera~ao encontrada no grupo." 

(MORGAN, 1988). 

"0 problema em confiar na intera~ao em grupos e nunca saber se ela espelhara ou nao o 

comportamento individual" (MORGAN, 1988). Ele descobriu que os focus groups, 

comparativamente a entrevistas individuais, produziram aproximadamente 70% das ideias 

geradas individualmente. 

Em grupos de discussao, o pesquisador atua como moderador, com elevado nivel de 

envolvimento para obter coop~ao, confian~ abertura e aceita~o, bern como conseguir material 
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mais util dos participantes. 0 pesquisador nao pode ser simplesmente urn observador do tipo esponja 

que somente abSOIVe dados. 

Hit duas abordagens basicas para analisar dados de grupos de discussao: o resumo estritamente 

qualitativo ou etnognifico e a codificayao sistematica via analise de conteudo. Com base na analise dos 

dados qualitativos e desenvolvido 0 questiomlrio para a pesquisa quantitativ~ assegurando que sejam 

investigadas, entao, as dimens5es da qualidade que realmente interessam aos clientes. Cada variavel 

manifesta na fase qualitativa da pesquisa darn Iugar a uma pergunta no questionario quantitative. 

Para o desenvolvimento do questionario pode ser empregado o Design Macroergonomico 

(FOGLIATTO & GUIMARAES, 1999). 

Os dados quantitativos podem ser coletados de quatro maneiras distintas: (1) face-a-face, (2) 

pelo correio, (3) por telefone e ( 4) pela Internet. 

0 questionario pelo correio tern alta probabilidade de chegar ao respondente onde outros 

metodos fracassam. Embora os custos para cada tipo de pesquisa variem grandemente e compara9Des 

sejam dificeis de ser feitas, fica claro que na maioria dos casos as entrevistas face-a-face sao as mais 

caras e os questionarios pelo correio os mais baratos. 

0 desenho do questionario requer as seguintes decis5es: 

1. 0 tipo de informayao procurada 

2. A estrutura das perguntas 

3. A escolha final das palavras 

Ao redigir o questionario, aproveitar-se dos laves cognitivos que os respondentes 

provavelmente const:ruirao entre OS grupos de perguntas. Antes da aplicayao a amo~ 0 questionfuio 

deve ser prb-testado aleatoriamente e atenyao especial deve ser prestada as seguintes quest5es: - Cada 



44 

pergunta esta medindo o que pretende medir? - Todas as palavras sao compreensiveis? - As perguntas 

sao interpretadas similannente por todos os respondentes? - Cada pergunta fechada tern uma resposta 

que se aplica a cada entrevistado? - 0 questioruUi.o cria uma impressao positiva que motiva as pessoas 

a responde-to?- As perguntas sao respondidas corretamente?- Algumas faltam e algumas provocam 

respostas nao interpretaveis? - Qualquer aspecto do questionario sugere vies de parte do pesquisador? 

Uma amostra nao pode ser considerada representativa de uma popula~o a nao ser que todos 

os membros da popula~ao tenham uma probabilidade conhecida de serem incluidos na amostra. 

2.2.4 V alidade e Confiabilidade das Medi~oes 

Medi~oes de itens simples: com escalade varios pontos para refletir respostas de "muito 

satisfeito" a "muito insatisfeito", tern sido muito empregadas. 

A vantagem deste tipo de medi~o e a simplicidade e as desvantagens e que nao podem 

fomecer informa~oes sobre componentes nem ter acesso a varias dimens5es separadamente ( e 

podem nao capturar inteiramente a complexidade da SC); a variancia devida a erro aleat6rio, a 

item especifico ou a fator do metodo nao pode ser acessada bern como e dificil acessar a 

confiabilidade das medi\X}es. A validade das medi\X}es tern sido raramente investigada em estudos 

que usam escala de itens simples. 

Medi~oes de itens multiplos tern tendencia de emprego em estudos mais recentes. Amilise 

comparativa de cinco escalas de itens multiplos apontou as medi\X}es pela escala diferencial 

semantica como as de maior confiabilidade e validades convergente e discriminante. E desejavel, 

portanto, o uso de itens multiplos nas medi\X}es de SC. 
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Os estudos existentes diferem quanto as escalas empregadas para avaliar a SC, a epoca da 

avaliayao, os metodos de contatar os respondentes (pessoalmente, correio, telefone ou Internet), 

as fontes de avaliayao (iniciativa do consumidor - como reclama~es, por exemplo - ou da 

empresa, como parte da pesquisa de mercado ), podendo resultar em diferenyas sistematicas em 

urn m1mero importante de dimensOes. 0 metodo de coleta de dados podera afetar os relacionamentos 

observados entre as variaveis (OUVER, 1993). 

E imperativo desenvolver uma escala comum para medi~o da SC que nermita 

compara~es validas entre os estudos, especialmente para o monitoramento nacional da SC -

onde e necessario agregar medi~es da SC ao Iongo do tempo ou atraves de produtos, empresas ou 

industrias. 

A validade convergente e definida como a extensao da concordancia entre mediyees 

diferentes para medir o mesmo conceito ( construto). A validade discriminante significa a extensao 

da divergencia entre diferentes conceitos (construtos). A Confiabilidade e entendida como o grau em 

que as mediyoes sao livres de erros e, portanto, conduzem a resultados consistentes. 

Dois tipos de fatores sao importantes quando realizam-se medivoes da SC: (1) de 

manutenyao, para evitar a insatisfayao; (2) de satisfayao, que verdadeiramente motivam e 

contribuem para a satisfa~o. 

Outros dois tipos de :futores contribuem para importfulcia das medi~ da SC: (1) de desempenho 

instrumental, referente a aspectos fisicos do produto ( desempenho insatisfat6rio; insatisfayao, mas 

desempenho satisfat6rio nao produz satisfayao ); (2) de desempenho expressivo, referente a 

aspectos psicol6gicos (unicos capazes de produzir satisfayao). 
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2.3 INDICADORES DE DESEMPENHO ORIENTADOS PELO MERCADO 

A economia estit mudando. A globaliza~o de mercados e uma realidade em andamento e 

as consequencias desse processo afetam os procedimentos gerenciais do dia-a-dia. 

Competitividade toma-se, mais do que nunca, o nome do jogo. Qualidade e produtividade sao 

preocupac;Oes correntes em todo o mundo, com as empresas lutando para sobreviver em meio a 

concorrencia feroz. Agora, passam tambem a preocupar as empresas no Brasil, onde os ganhos 

do mercado financeiro sobrepujavam, de Ionge, ate recentemente, os lucros advindos das 

operac;5es, mascarando, na maioria das vezes, a necessidade de administrac;ao estrategica dos 

neg6cios. 

Contudo, a crenc;a de que a qualidade e a produtividade estarao sempre juntas pressup5e 

que a essencia da qualidade seja vista como ausencia de variabilidade, defmida por termos como 

seis sigmas ou zero defeitos, consistencia e conforma~o a especificac;Oes. No entanto, se 

considerada a qualidade como afetando, alem de custos, a satisfa~o do cliente e a receita da 

empresa, ela entao podeni significar, tambem, flexibilidade, inovac;ao, personalizac;ao da oferta 

de servic;o individualizado - fatores que, usualmente, tern efeito adverso reprodutividade. Esses 

sao os aspectos que, verdadeiramente, estao se tomando cada vez mais importantes na competic;ao 

global. Como diz Fomell (1994), "o objetivo nao e mais zero defeitos, mas zero defecc;ao de 

clientes" e zero defecc;ao de clientes eo resultado da qualidade nos servic;os. 

0 cliente e, portanto, o foco nessa nova arena de neg6cios e os modelos de satisfac;ao 

do cliente tomam-se, por isso, importantes ferramentas analiticas, uma vez que permitem as 

empresas monitorar clientes e consumidores, enfocar melhorias em produtos e servic;os, propiciar 

referenciais de desempenho em relac;ao a concorrencia (benchmarking) e ensejar pontos de 

referencia na remunerac;ao de gerentes e empregados (JOHNSON, 1995). Ademais, a satisfac;ao 
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do cliente e a chave para a sua retenvao. A retenvao do cliente, por sua vez, exerce efeito 

poderoso na lucratividade dos neg6cios (ANDERSON & FORNELL, 1994). 

Contudo, falhas, tanto nos sistemas de medivao quanto nas metodologias tradicionais para 

o acesso a satisfavao do cliente, afetam a habilidade da maioria das empresas de relacionar, 

diretamente, melhorias da qualidade com mudanvas no desempenho economico - o que e urn 

problema relacionado aos beneficios, sob a 6tica financeira, decorrentes da melhoria da 

qualidade (FORNELL, 1994). Nesse contexto, tanto fabricantes de hens quanto fomecedores 

de servivos, particularmente empresas do varejo, tern de descobrir a melhor maneira de 

satisfazer e de reter clientes- desde que seus neg6cios sejam para sobreviver e durar por Iongo 

tempo - bern como ser capazes de quantificar o retorno de suas iniciativas na qualidade. Por essa 

razao, e importante saber quanto vale urn cliente leal . 

Recentemente, ate os monop6lios estao levando a satisfavao do cliente a serio. Bons 

exemplos, a prop6sito, podem ser encontrados na Suecia, onde o Barometro de Satisfavao do 

Cliente Sueco esta sendo considerado como ferramenta adequada a mensuravao do 

desempenho da qualidade dos monop6lios locais, como e o caso da rede nacional de 

farmacias, no setor do varejo (FORNELL, 1994). Nos Estados Unidos, o indice de Satisfavao do 

Cliente Americano, instituido a partir de outubro de 1994, vern mensurando anualmente o nivel 

de satisfavao dos consumidores em sete setores da economia norte-americana (representando 

mais de 400/o do P1B daquele pais), em que o setor de varejo tern presenva marcante e e 

representado por dezenas de empresas, entre elas cadeias de lojas, supermercados, lojas de 

departamentos, restaurantes e cadeias de fast-food A satisfavao do mercado com os produtos e 

servivos utilizados traduz sua percepvao da qualidade ofertada (FORNELL, 1994). Em setores 

economicos em que a construvao e a manutenvao de vantagens competitivas representam 
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desafios crescentes a cada dia, como eo caso especifico do varejo, o emprego de indicadores 

precisos e confiaveis e vital para a sobrevivencia do neg6cio. 

Quando a economia toma forma global e as empresas espalham seus produtos por todo o 

planeta, a arena competitiva cruza as fronteiras domesticas. A concorrencia e mundial, como 

indica o lema sob o qual novos produtos sao desenvolvidos na empresa japonesa Pentel: novos 

produtos inigualaveis para as pessoas do mundo todo. Os paises industrializados continuam a 

crescer preocupados mais com os desafios economicos do que com as disputas militares. As 

nav5es recentemente industrializadas estao em busca de maior desenvolvimento economico, 

afetando as relav6es politico-economicas mundiais. Deslocar produtos ao redor do mundo 

tornou-se mais facil devido aos avanvos nas comunicavoes enos transportes, bern como a infra

estrutura financeira global. Isso resultou em acirrada concorrencia em toda parte. A busca de 

vantagens competitivas nesse ambiente global configura-se como assunto estrategico 

compuls6rio na administravao de neg6cios. Essa procura tern seguido tendencia geral de 

evoluvao firmemente ligada a qualidade que, hoje, pode ser compreendida a partir de 

distintas perspectivas. 

Alguns estudos discutem cmco diferentes abordagens para definir qualidade. A 

definivao da qualidade como adequavao ao uso tern ongem na satisfavao do cliente e 

tomou-se o principal entendimento da qualidade sob a perspectiva gerencial. Esse 

conceito foi fundamental para o sucesso japones nos mercados mundiais,pois a 

sobrevivencia eo crescimento dos neg6cios originam-se na satisfavao do cliente que, em 

ultima analise, afeta sua retenvao e, como ja referido, a produtividade e a lucratividade da 

empresa. A satisfavao do cliente e determinada pela qualidade e "quando urn cliente 

identifica qualidade, isso reflete-se em sua satisfavao" (ASQC, 1994 apud FORNELL, 

1994). 



2.3.1 Qualidade em servi~os na satisfa~ao do cliente 

Presentemente, o govemo brasileiro conduz urn processo de abertura da 

economia visando fomentar a competi~ao no mercado domestico e para tal, 

estimulando a entrada de empresas estrangeiras na concorrencia intema. 0 varejo 

constitui born exemplo, com alguns gigantes mundiais do setor implantando-se no pais, 

recentemente. Isso implica, de outra parte, a necessidade de profissionaliza~ao da 

empresa nacional, ou seja, de opera~ao voltada a resultados, conduzida por equipe 

gerencial altamente comprometida com a qualidade dos servi~s e, em ultima analise, 

com a satisfa~ao dos clientes. Sao essas preocupay()es impositivas para a 

administra~ao das empresas brasileiras do varejo, que com~a a conscientizar -se da 

importancia crescente da aplica~ao desses conceitos no caminho para a sobrevivencia 

eo crescimento. 

Essas reflexoes trazem a tona algumas questoes: 

• 0 que e qualidade do servi~o? 

• Quais dimensoes da qualidade do servi~o os clientes mais desejam e apreciam? 

• Como medir a avalia~ao, pelo mercado, da qualidade do servi~o? 

• Qual seria o impacto dessas a~es na satisfa~ao dos clientes? 
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• Por onde iniciar urn abrangente programa de melhoria da qualidade, visto que os 

recursos sao, usualmente escassos e, portanto, certas prioridades deveriam ser fixadas? 

• Qual o retorno financeiro dessas iniciativas? 

As respostas a esses questionamentos requerem abordar de imediato a no~ao da 

qualidade nos servi~os. Para Oliver (1993), ela "e mats ou menos uma dinamica 

interpessoal", porque "mesmo se os consumidores tiverem uma experiencia de servi~o-paddio, 
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o fornecedor do serviyo pode mudar esse padrao a medida que o encontro de serviyo se 

desenvolve". 0 desempenho personalizado e, portanto, uma caracteristica da experiencia com 

serviyos. Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) definiram dez dimensoes da qualidade 

(tangiveis, confiabilidade, capacidade de resposta, competencia, cortesia, credibilidade, 

seguranya, acesso, comunicayao e compreensao do cliente) que as organizay()es de serviyo 

devem considerar para concorrer no mercado. Mais tarde, essas dez dimensoes foram 

consolidadas em grupo de somente cinco: tangiveis, confiabilidade, capacidade de resposta, 

seguranya e empatia (PARASURAMAN, ZEITHAML & BERRY, 1988). Referindo-se 

especialmente a produtos, competir significa satisfazer clientes em oito dimensoes principais 

da qualidade: desempenho, caracteristicas, confiabilidade, conformayao, durabilidade, prestayao 

de serviyo, estetica e qualidade percebida. 

Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985) observaram, tambem, que a qualidade objetiva 

e a qualidade percebida pelo consumidor nao apresentam, necessariamente, correspondencia. 

Para Oliver (1993), a qualidade percebida e funyao sumaria das percepy()es de atributos que 

abrangem algumas dimensoes abstratas, incluindo preyo e reputayao do fornecedor. Como tal, 

qualidade e conceito de ordem mais elevada ou variavel latente em termos estruturais. 

Anderson, Fornell & Lehmann (1994) indicam que, "em conjunto, os clientes tern expectativas 

adaptaveis, mas grandemente racionais, e mudanyas no padrao da qualidade fornecida pela 

empresa real yam ou corroem, ao Iongo do tempo, a reputayao da firma quanto a qualidade". Os 

antecedentes da satisfayao do cliente incluem elementos-chave que sao a qualidade percebida, 

o valor ou a utilidade experimentada e urn padrao de comparayao tal como as expectativas 

(ANDERSON, FORNELL & LEHMANN, 1994). Contudo, e importante notar que, quando 

a qualidade e as expectativas aumentam, ha efeito positivo sobre a satisfayao do cliente a Iongo 

prazo, mas expectativas maiores podem ter impacto negativo a curto prazo (ANDERSON, 

FORNELL & LEHMANN, 1994). 
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0 que e satisfayao do cliente? Duas conceitua~es completamente diferentes do construto 

da satisfa~ao podem ser distinguidas: transayao especifica e marca especifica. Enquanto a 

primeira refere-se ao julgamento da avaliayao p6s-compra, de transayao especifica, a ultima diz 

respeito a avaliayao global baseada em muitas experiencias transit6rias com urn bern ou urn 

serviyo ao Iongo do tempo (ANDERSON, FORNELL & LEHMANN, 1994). Portanto, 

satisfayao e uma avaliayao continua da habilidade da marca em proporcionar os beneficios 

que o cliente esta buscando. 

Por que a satisfa~ao do cliente esta aumentando em importiincia? Em primeiro Iugar, 

clientes sao recursos cada vez mais escassos, perseguidos por numero cada vez maior de 

ofertantes agressivos. Logo, o fornecimento de qualidade que satisfaz clientes constitui 

importante fonte de vantagem competitiva pela redu~ao da elasticidade de preyo e pela 

retenyao dos clientes atuais. Em segundo Iugar, ha necessidade crescente de enfoque em 

relayoes de longo prazo entre clientes e seus fornecedores. Adicionalmente, em ambiente 

competitivo no qual e cada vez mais dificil competir sozinho em tecnologia, ha crescente 

interesse em serviyos ao cliente como meio de diferenciavao de produtos. Portanto, "a satisfayao 

do cliente e central no processo de acesso ao desempenho passado e de predivao do sucesso 

financeiro-futuro, havendo urgente necessidade em transcender velhas maneiras de fazer 

neg6cios e encontrar novas maneiras de, eficientemente, adquirir e reter clientes" 

(ANDERSON, FORNELL & LEHMANN, 1994). 

As organizayoes, mesmo as do varejo, tern tradicionalmente administrado os servivos 

por meio da manipulavao de atributos operacionais ou de engenharia e de observayao de 

suas conseqiiencias. Entretanto, varias pesquisas apontam para o :fracasso do TQM 

(Gerenciamento da Qualidade Total) em realyar tanto os retornos economicos quanto a 

competitividade. Se a frustra~ao com as tentativas para melhorar a qualidade conduz muitas 
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empresas a abandonar o Movimento pela Qualidade (Newsweek, 1992), e provavel que o 

recente surgimento do interesse pela satisfayao do cliente siga o mesmo caminho - a nao ser 

que possa ser demonstrado que ha retomos economicos positivos do aumento da satisfa<;ao do 

cliente (ANDERSON, FORNELL & LEHMANN, 1994). Portanto, avaliayoes da satisfa<;ao 

do cliente e sua implica<;ao no desempenho financeiro tornam-se indispensaveis as empresas, 

ultimamente. 

2.3.2 Indicadores de desempenho orientados pelo mercado 

Ha mais de 200 anos, Adam Smith observou que a produ<;ao tern somente uma simples 

finalidade: servir ao consumo. Qualquer medida global da qualidade, portanto, deveria ser 

tomada no nivel da demanda ou do consumo - nao no nivel da oferta ou da produ<;ao. Essa 

constata<;ao levou, recentemente, a criayao de macro-indicadores de satisfa<;ao de clientes como 

representativos da avalia<;ao da qualidade pelo mercado (ANDERSON, FORNELL & 

LEHMANN, 1994). lndicadores nacionais da satisfa<;ao de clientes revelam diferen<;as 

significativas entre firmas e industrias; constituem importante fonte de informayao para 

emprego em benchmarking, desenvolvimento de estrategias e pesquisa (JOHNSON & 

FORNELL, 1991). De outra parte, instrumento para medir a qualidade de serviyos em nivel 

microecon6mico, conhecido como SERVQUAL (PARASURAMAN, ZEITHAML & BERRY 

1988), propoe o cotejamento de expectativas de desempenho em dimensoes do servi<;o, por 

parte do cliente, com suas percepyoes do efetivo desempenho, por meio de diferen<;as de 

escores de avaliac;ao ou gaps. Escore zero significa que as expectativas do eli ente foram 

atendidas e o serviyo fomecido e considerado de alta qualidade. 
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Atualmente, instrumentos bern mais abrangentes, precisos e con:fiaveis de mensurayao da 

qualidade, via satisfayao do cliente (FORNELL, 1994), sao utilizados em mediyoes, tanto em 

empresas manufatureiras quanto em prestadoras de serviyo ou instituiyoes govemamentais. 

Esses modelos de causa e efeito, interligando construtos formados por variaveis manifestayoes 

e latentes, sao tratados portecnica estatistica categorizada como analise multivariada de segunda 

geravao, dotada de grande poder preditivo, que permite relacionar a experiencia passada de 

consumo com a previsao de comportamento futuro do cliente (FORNELL, 1994). 

Em relavao ao argumento tradicional de que a experiencia subjetiva e irrelevante para a 

analise cientifica porque nao e publicamente observavel, Fomell (1994) enfatiza que tern havido 

extraordinarios progressos na tecnologia cientifica de mensuravao nos itltimos 15 anos. 

Afirma, ainda, que "nao somente podemos medir o que nao podemos ver, mas tambem 

podemos incorporar essas variaveis nao observaveis em sistemas de equay()es de causa e efeito. 

0 mesmo tipo de metodologia pode ser usado em todos os niveis da economia, como 

demonstrado pelo exemplo sueco". 

0 sistema que liga a qualidade a satisfavao do cliente, bern como ao desempenho da 

empresa, baseia-se na retenvao do cliente. Portanto, a questao que e colocada refere-se a 

como ter exito no aumento da retenvao do cliente. "A resposta nao reside no 

Gerenciamento da Qualidade Total, uma vez que o TQM mostra, freqtientemente, 

alguns resultados decepcionantes porque nao considera duas leis basicas da economia: 

retomos decrescentes e alocavao efi caz de recursos. Todos os esforvos pela qualidade 

irao, mais cedo ou mais tarde, experimentar retomos decrescentes; quando o custo da 

qualidade aumenta mais do que os retomos" (FORNELL, 1994). 

Adicionalmente, a maioria dos esforvos pela qualidade teni impactos distintos na 

satisfayao do cliente e nos retomos economicos. A tarefa e alocar recursos para atingir 
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aquelas melhorias da qualidade que obtedio o ma10r retorno. Novamente, a questao 

colocada refere-se a como ter exito na identifica~ao dessas dimensoes. Obviamente, nao se 

pode perguntar aos clientes o que e importante, pois eles nao sabem o que dara o maior 

retorno para empresa. Para Fornell (1994), eles nao podem dizer, inclusive, por que farao o 

que irao fazer: por exemplo, comprar mais, pagar mais, serem mais leais e assim por 

cliente. Os clientes podem, no entanto, fornecer valiosa informa~ao sobre quao born ou 

mau e o desempenho do fornecedor em certo numero de dimensoes da qualidade. De 

posse desses dados, e possivel montar detalhadas equa~oes de causa e efeito, feitas sob 

medida para as empresas, individualmente, e arquitetar urn sistema pelo qual aqueles 

componentes da qualidade, cuja melhoria conduzira os maiores efeitos no desempenho 

economico, sejam identificados e acompanhados. 

Partindo de dados de pesquisa junto aos clientes, as dimensoes identificadas da 

qualidade sao avaliadas em termos do que eles pensam da empresa. 0 impacto no indice de 

satisfa~ao do cliente e estimado. 0 impacto da satisfa~ao do cliente em varias medidas de 

desempenho economico e, tamhem, estimado. Isso habilita a empresa a alocar recursos naqueles 

componentes da qualidade que tern o maximo impacto em seu desempenho financeiro e, ao 

mesmo tempo, a evitar aquelas melhorias da qualidade que o mercado nao deseja pagar 

(FORNELL, 1994). 

Algumas organiza~oes estao demonstrando interesse crescente na medi~ao da 

qualidade dos servi~os para atingir melhores niveis de desempenho, como importante 

estrategia de posicionamento no mercado. Born exemplo e dado pela Sears, cadeia 

norte-americana de lojas de departamentos, em que a administra~ao da visao estrategica 

da organiza~ao, envolvendo os objetivos dos empregados, clientes e investidores, e adotada 

como pratica regular. Os indicadores resultantes do processo de avalia~ao continua da 
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satisfac;;ao de empregados, clientes e acionistas sao acompanhados e gerenciados com o 

auxilio do balanced scorecard, conjunto de medidas que fornece a administrac;;ao visao 

nipida e abrangente do neg6cio. 

Competir unicamente em prec;;o, como e pnl.tica no varejo, nao constitui a (mica e, 

talvez, a mais adequada estrategia em qualquer contexto, fato corroborado pelas recentes 

descobertas de pesquisas sobre como o mercado percebe e avalia a qualidade de servic;;os no 

setor, medida por indicadores de satisfayao (FORNELL, 1994). Propiciar servic;;os de alto valor 

agregado sob a 6tica dos clientes tern impacto decisivo em sua satisfac;;ao e retenc;;ao, bern como 

nos resultados financeiros da empresa, o que destaca a importancia do emprego de ferramental 

cientifico na obtenc;;ao de indicadores para a tomada de decisao estrategica. Em outras 

palavras, na explicitac;;ao e na avaliac;;ao, pelos clientes, das variaveis manifestas em que a 

empresa devera concentrar -se, em seu programa de melhoria da qualidade, para o maximo 

impacto nas variaveis latentes que provocarao aumento da satisfac;;ao, maior retenc;;ao e 

conseqiiente crescimento do valor presente liquido da carteira de clientes e da lucratividade da 

empresa. Pois, como afirma Fornell (1994), "e a avaliac;;ao subjetiva da qualidade por parte 

do cliente e o seu subseqiiente comportamento de compra que determinam a taxa de retorno 

de quaisquer investimentos em qualidade". Essa perspectiva, que agora cresce em relevo e 

aplicac;;ao, representa novos desafios para as empresas do varejo e propicia novas 

oportunidades para que descubram maneiras adicionais de construc;;ao, sustentac;;ao e melhoria 

da satisfac;;ao de seus clientes e do crescimento do negocio; pois, como diz Richard Quinn, 

vice-presidente da qualidade do Sears Merchandise Group, "voce, simplesmente, nao pode 

administrar nada que nao possa medir". 
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Na inten~ao de avaliar a qualidade de vida no trabalho, partindo da necessidade de 

utilizar ferramentas que possam medir essa qualidade seni utilizado o metodo do Design 

Macroergonomico o qual sera devidamente explicado adiante. 

2.4 DESIGN MACROERGONOMICO 

A macroergonomia (HENDRICK, 1993) investiga a adequa~ao organizacional de 

empresas ao gerenciamento de novas tecnologias de produ~ao e metodos de organiza~ao de 

trabalho. Estudos macroergonomicos sao operacionalizados atraves de levantamento e 

analise das condit;oes de ambiente fisico e posto de trabalho e dos fatores organizacionais, 

tais como layout, ritmo de trabalho e rotina de trabalho, determinantes da qualidade de vida 

do trabalhador. A macroergonomia promove a participat;ao de trabalhadores de diferentes 

setores da empresa, explicitando intera~es existentes entre estes profissionais. Ao Iongo de 

todo estudo macroergonomico esse processo participat6rio e estimulado. 0 envolvimento 

dos trabalhadores na concep~ao e operacionaliza~ao das tarefas aumenta sensivelmente as 

chances de sucesso na implementa~o de modifica~es sugeridas atraves da analise 

macroergonomica do trabalho. 

A estrategia participativa delineada ac1ma pode ser estendida ao projeto 

macroergonomico de produtos e postos de trabalho, com usuarios estimulados a 

manifestarem suas preferencias e a participarem ativamente do projeto. Uma modalidade de 

design com tais caracteristicas constituiria urn significativo avan~o sobre projetos 

desenvolvidos seguindo o enfoque da ergonomia tradicional. Nestes, enfatiza-se a 

adequa~ao fisica de produtos e postos de trabalho ao homem, atraves do estudo dos 

problemas de manipula~ao associados as posturas adotadas (HENDRICK, 1993). Nenhuma 



57 

atenvao e dada ao processo de composivao da tarefa e a opiniao dos usmirios. Esta 

abordagem, de escopo limitado, tende a apresentar resultados insatisfat6rios, ja que nao 

envolve trabalhadores nos processos decis6rios e tampouco promove o enriquecimento de 

suas tarefas. 

0 Design Macroergonomico (DM), e uma metodologia para o design de produtos e 

postos de trabalho, de carater participativo, baseada em preceitos macroergonomicos. 0 DM 

inova ao incorporar a demanda ergonomica do usuario no processo de design. Mais 

especificamente, busca-se propor urn projeto com caracteristicas orientadas a satisfac;ao da 

demanda ergonomica do usuario. Por demanda ergonomica compreende-se as manifestac;oes 

do usuario quanto as questoes ergonomicas envolvidas nos produtos que manuseiam e nos 

postos de trabalho onde executa suas tarefas. 

A implementavao do DM contempla as seguintes etapas: 

1. Identificavao do usuario e coleta organizada de informav5es acerca de sua demanda 

ergo no mica; 

2. Priorizac;ao dos itens de demanda ergonomica (IDEs) identificados pelo usuario. A 

priorizavao utiliza a propria informavao coletada em (1), baseando-se, por exemplo, 

em caracteristicas do conjunto de dados amostrais (freqiiencias, ordem de menc;ao de 

itens, etc.). 0 objetivo dessa etapa e criar urn ranking de itens demandados; 

3. Incorporac;ao da opiniao de especialistas ( ergonomistas, designers, engenheiros, etc.) 

Com vistas a correc;ao de distory5es apresentadas no ranking obtido em (2), bern 

como incorporavao de itens pertinentes de demanda ergonomica nao identificados 

pelo usuario. Determina-se, assim, urn ranking corrigido de itens de demanda 

ergonomica a ser utilizado nas etapas seguintes da metodologia; 
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4. Listagens dos itens de design (IDs) a serem considerados no projeto ergonomico do 

posto de trabalho. Uma lista inicial de ID pode ser obtida atraves de inspe~ao na lista 

de IDEs. Essa etapa e desenvolvida essencialmente pelo ergonomista; 

5. Determina~ao da for~a de rela~ao entre os IDEs e os Ids determinados em (4). 

Objetivo e identificar grupos de IDs a serem priorizados nas etapas seguintes da 

metodologia; 

6. Tratamento ergonomico dos IDs. Nesta etapa estabelecem-se metas ergonomicas 

para os IDs baseadas em fatores como conforto e seguran~a do ambiente fisico, alem 

de questoes antropometricas e de organiza~ao do trabalho. Metas ergonomicas 

compreendem caracteristicas do IDs tais como valores-alvo dimensionais, 

especifica~ao de materiais, dispositivos acess6rios, etc; 

7. Implementa~ao do novo design e acompanhamento. 

A metodologia de DM apresenta uma demanda, inexistente nas metodologias 

tradicionais de design, pela utiliza~ao de tecnicas que operacionalizam o envolvimento dos 

trabalhadores no projeto de seus postos de trabalho. Dada a complexidade da atividade de 

design dentro do DM, tecnicas embasadas em campos de conhecimento como psicologia, 

estatistica e administra~ao de empresas fazem-se necessarias. E operacionalizada atraves da 

utiliza~ao seqiienciada de urn conjunto de tecnicas estatisticas e de analise de decisao. As 

tecnicas estatisticas contempladas no DM compreendem ferramentas para sele~ao de 

amostras e coleta de dados, tais como questionarios e entrevistas estruturadas, bern como 

estrategias para organiza~ao das informa~s obtidas. Essas tecnicas sao utilizadas nas 

etapas (I) e (2) da metodologia, descrita acima. As tecnicas de analise de decisao 

contempladas no DM sao as matrizes de compara~ao em Saaty, 1977, e o QFD -

Desdobramento da Fun~ao Qualidade em Ak:ao (1990). Essas tecnicas sao utilizadas nas 

etapas (3)- (4) da metodologia. 
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0 procedimento tradicional e design de produtos compreendem as etapas de 

aquisivao de conhecimento, estudo de conceitos, design basico, construyao de urn prot6tipo 

e teste de campo. 0 DM pode ser visto como uma aplicavao desse procedimento a area da 

ergonomia. Todas as etapas da metodologia de DM encontram par no procedimento 

tradicional de design de produtos. A etapa de aquisivao de conhecimento esta contemplada 

nos itens (1) - (3), a etapa de estudo dos conhecimentos rios itens (3) e (4) e a etapa de 

design basico nos itens (5) e (6), as etapas de construvao de urn prot6tipo e teste de campos 

correspondem ao item (7) das etapas do DM. 

A metodologia de DM promove a participavao dos usuarios no projeto de produtos e 

postos de trabalho. Nessa metodologia, as opinioes de usuarios e especialistas sao 

incorporadas de maneira harmonica e estruturada no projeto, com vistas a identificar e 

priorizar itens relevantes de design. Na apresentayao da metodologia, enfatizam-se aspectos 

relacionados a operacionalizayao do design participativo, explicitamente vistos nas etapas 

(1) a (4). As etapas (6) e (7), extensamente documentadas em estudos ergonomicos 

tradicionais, serao abordadas sem maiores detalhes. 

2.4.1 Identifica~ao do usuario, coleta organizada de informa~oes acerca de sua 

demanda ergonomica e prioriza~o dos itens de demanda ergonomica identificados 

pelo usuario 

Esta se9ao compreende as duas primeiras etapas da metodologia de DM. Estas etapas 

cumprem dois objetivos: identificar itens de demanda ergonomica (IDEs) e gerar urn 

ranking de importancia que permita identificar itens de demanda a serem priorizados no 

projeto. 
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A identificavao do usuario consiste na determinavao dos individuos desempenhado 

atividades profissionais diretamente influenciadas por decisoes tomadas no projeto de urn 

dado produto e/ou posto de trabalho. Usuarios podem ser primarios ou secundarios. 

u suarios primarios sao aqueles individuos atuando diretamente com 0 produto ou posto de 

trabalho em questao. Usuarios secundarios sao individuos apresentados algum grau de 

interavao com o usuario primario e que possam ser afetados pelas condivoes do produto ou 

posto de trabalho. A metodologia de DM prioriza a identificavao dos usuarios primarios 

(doravante denominados usuarios). A identificavao dos usuarios em estudos de design 

ergonomico de produtos e postos de trabalho e, geralmente, feita por observavao direta. 

Na metodologia de DM, a coleta de informavoes sobre a demanda ergonomica dos 

usuarios pode ser feita em duas etapas. Numa primeira etapa, identificam-se os itens de 

demanda atraves de uma entrevista espontiinea ou estruturada. Esses itens consistem, em 

geral, de caracteristicas ou itens almejados pelo usuario relativamente a urn produto ou 

posto de trabalho. Numa segunda etapa, os usuarios recebem uma lista de itens de demanda 

e identificam seu grau de importancia utilizando uma escala continua. 0 grau de 

importancia apontado pelos usuarios permite ima priorizavao dos itens de demanda. Em 

ambas as etapas da coleta de informavoes, e necessario identificar o numero de usuarios a 

serem amostrados por estrato populacional. 

As duas etapas geram, pelo menos, duas estrategias para coleta de informavoes: 

Estrategia A: IDEs sao levantados atraves de entrevistas e priorizados utilizando (i) a 

frequencia e (ii) a ordem de menvao dos itens pelos entrevistados. 

Estrategia B: IDEs sao identificados atraves de entrevistas. Os mesmos usuarios 

entao pontuam o grau de importancia dos itens utilizando uma escala continua (sendo 
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possivel que alguns usuarios venham a pontuar itens de demanda por eles nao 

identificados). A priorizavao e feita a partir das medivoes de importancia (o item com maior 

valor medio de importancia e prioritario; OS demais itens SaO classificados de maneira 

similar). 

Toda a coleta de informavoes na Estrategia A depende do correto planejamento da 

entrevista a ser aplicada ao usuario. Na metodologia de DM, sugere-se a utilizavao de uma 

entrevista composta por urn modulo espontaneo, seguido de urn modulo induzido quando 

necessario. No modulo espontaneo, o usuario e solicitado a listar IDEs em seu posto de 

trabalho. No modulo induzido, o usuario e explicitamente perguntado sobre potenciais 

elementos de demanqa; sua tarefa e indicar se os elementos de demanda ja identificados no 

modulo espontaneos nao sao considerados no modulo induzido. 

2.4.2 Prioriza~ao dos itens de demanda ergonomica identificados pelo usmirio 

A priorizavao dos itens de demanda mediante a estrategia A e feita considerando a 

freqiiencia corrigida de ocorrencia da demanda. A correvao e feita utilizando a ordem de 

menvao dos itens no modulo espontaneo da entrevista. A informavao sobre a ordem de 

menvao dos itens pode ser considerada de diversas maneiras. Por exemplo, os primeiros tres 

itens de demanda mencionados no modulo espontaneo da entrevista recebem pesos de 

importancia 3,0 2,0 e 1,0; os demais itens do modulo espontaneo, bern como todos os itens 

de modulo induzido recebem peso 1,0. Altemativamente, identifica-se a ordem de menvao 

de cada fator pelos entrevistados tal que o peso de importancia de urn fator mencionado na 

pesima posiyao seja dado pelo reciproco da respectiva posivao; ou seja, 1/p. Assim, o primeiro 

fator mencionado pelo entrevistado recebe urn peso de importancia 1/1 =1,0, o segundo 

fator recebe peso Y2=0,5, e assim por diante. A funvao reciproca garante urn peso alto de 

importancia para os primeiros fatores mencionados. Uma vez pontuados em todas as 
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entrevistas, os itens de demanda tern seus pesos somados; a partir dos pesos finais pode-se 

gerar urn ranking de importancia para esses itens. Tal ranking utiliza a suposiyao de que a 

ordem de menyao dos itens de demanda nas entrevistas tende a representar urn ranking de 

importancia dos fatores, onde os tres primeiros fatores mencionados tendem a ser os mais 

importantes (Guimaraes, 1995); esse ranking pode ou nao se preservar para os demais 

fatores mencionados. 

A composiyao da amostra de usuarios a serem entrevistados mediante a Estrategia A 

pode (i) basear-se no peso de importancia dos estratos identificados inicialmente para a 

populayao na determinayao do numero de usuarios a serem amostrados em cada estrato, ou 

(ii) formar-se amostrando uma mesma quantidade de individuos por estrato. Em ambos os 

casos, pe interessante especificar urn numero minimo e maximo de usuaries a serem 

amostrados de cada estrato. Mediante a Estrategia A, a composiyao da amostra conforme 

descrito em (i) e escolha mais apropriada. Nenhuma estatistica acerca de variaveis aleat6rias 

esta sendo estimada a partir da amostra. Neste contexte, estimadores e suas propriedades 

nao sao relevantes. Assim, a amostra deve ser composta de forma a melhor representar a 

populayao amostrada. 

Na Estrategia B, ap6s a entrevista, os IDEs identificados sao agrupados por afinidade 

(de modo a evitar redundancia) e listados na forma de urn questionario, onde serao medidos 

quanto ao grau de importancia. A priorizayao dos IDEs baseia-se exclusivamente no grau de 

importancia a eles atribuidos. Na metodologia de DM, a mediyao do grau de importancia e 

feita utilizando uma escala continua, de 15 em, com duas ancoras nas extremidades (pouco 

importante e muito importante) e uma ancora no centro da escala (neutro). Esta escala, 

sugerida por Stone et al. (1974) e de facil compreensao por parte dos entrevistados, alem de 
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gerar dados continuos. A intensidade marcada na escala e diretamente transfonnada em 

val ores numa esc ala de 0 a 15 _ 

A coleta de dados explicitada acima tem por objetivo inferir acerca do grau de 

importancia dos IDEs no questionario. Via de regra, utiliza-se a media Xi do valor de 

impmiancia atribuido ao i<'simo item de demanda ergonomica como estatistica de interesse. A 

precisao desejada na inferencia determina o numero de individuos a serem amostrados em 

cada estrato. Desta forma, o analista deve determinar a priori a magnitude do desvio () 

admitido entre o valor Xi, do iesimo item de demanda e sua media real Jli- Uma vez conhecido 

o valor de D, pode-se determinar o nivel de significancia ( 1-u) associado a inferencia e o 

tamanho de amostra por estrato. 

2.4.3 Incorpora~ao da opiniao de especialistas e de itens pertinentes de demanda 

ergonomica nao identificados pelo usmirio 

A utilizavao da opiniao do usuario no design ergonomico de seu posto de trabalho e 

uma das principais caracteristicas da metodologia de DM_ Promovendo a participavao do 

usuario no projeto, aumentam as chances de sucesso quando de sua implementavao 

definitiva. E comum, todavia, que alguns itens ergonomicos relevantes escapem a percepvao 

do usuario, nao sendo por ele listados. Por exemplo, ao elevar-se a demanda ergonomica em 

um assento para cobradores de onibus, e possivel que poucos usuarios identifiquem a 

necessidade do apoio para os pes; este item dificilmente nao seria mencionado por 

ergonomistas. No caso, e importante a intervenvao do especialista inclusive para ajustar as 

ponderav5es dos usuarios. 
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2.4.4 Listagem dos itens de design a serem considerados no projeto ergonomico de 

produtos e postos de trabalho 

Nesta etapa, itens a serem avaliados no design ergonomico de produtos e postos de 

trabalho sao listados. Estes itens sao denominados itens de design (ID), ja que serao 

contemplados no projeto do posto de trabalho. IDs podem ou nao ser alterados na 

interven~ao macroergonomica. A atua~ao sobre os Ids e ditada por sua relayao com os IDEs. 

Urn ID sem efeito sobre os IDEs sera mantido inalterado (no caso de urn produto ou posto 

de trabalho ja existente) ou nao sera contemplado no projeto (no caso de novos produtos ou 

postos de trabalho ). 

Urn checklist de Ids relacionados a diversos produtos e postos de trabalho. Tais 

listagens podem ser utilizadas como ponto de partida na determinayao dos Ids candidates ao 

projeto. Alternativamente, diversas tecnicas para levantamento de Ids podem ser utilizadas, 

tais como: 

(i) observayao direta das caracteristicas do produto ou posto de trabalho em 

questao; 

(ii) filmagem em video da rotina de trabalho de seus usuarios; 

(iii) observa~ao participativa de membros da equipe de design (por exemplo, 

para identificar Ids em urn determinado posto, membros da equipe de 

design trabalham no posto por urn determinado periodo de tempo); 

(iv) inspeyao do elenco de IDEs selecionados na etapa anterior e 

determinayao de possiveis IDs relacionados a eles, e 

(v) compilayao de dados hist6ricos disponiveis em literatura. 
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E importante ressaltar que o objetivo nesta etapa da metodologia de DM e obter uma 

listagem completa de possiveis IDs a serem considerados no projeto do produto ou posto de 

trabalho. Quaisquer esforvos para identificavao de IDs significativos na satisfavao dos IDEs 

listados nas etapas anteriores devem ser deferidos ate a proxima etapa da metodologia. 

2.4.5 Determina~ao da for~a de rela~ao entre Itens de Demanda Ergonomica e Itens de 

Design 

A equipe de design em conjunto com os usuarios geraram listagens de IDEs e IDs 

atraves da utilizavao de tecnicas estatisticas e de analise de decisao. Os IDEs, alem de 

identificados, foram tambem ponderados relativamente a sua importancia ergonomica. 

Nesta etapa da metodologia de DM, a forva de relavao entre IDEs e IDs deve ser 

explicitada. Dois sao os objetivos nesta etapa: (i) identificar IDs sem efeito na satisfa9ao dos 

IDEs e, consequentemente, desconsidera-los no projeto, e (ii) gerar pesos de importancia 

para IDs relevantes na satisfavao dos IDEs e, atraves destes pesos, classifica-los quanto a 

sua prioridade no projeto. Esses objetivos sao alcanvados na metodologia de DM atraves da 

utiliza9ao da Matriz da Qualidade do QFD (Quality Function Deployment). 0 QFD e uma 

ferramenta de planejamento utilizada no desenvolvimento de novos produtos e servi9os ou 

na melhoria daqueles ja existentes. 

A matriz da Qualidade (MQ), uma das partes componentes do QFD, e uma 

ferramenta de analise de decisao utilizada na priorizavao de itens de design. Os resultados 

da MQ nao indicam como projetar os itens de design, mais quais itens sao prioritarios. 

2.4.6 Tratamento ergonomico dos Itens de Design 

Nesta etapa, o objetivo e estabelecer metas ergonomicas para os IDs. As metas 

consistem de especificavoes tecnicas e valores-alvo, os quais levam em conta aspectos como 
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conforto e seguranya do ambiente fisico, questoes antropornetricas e de organizayao do 

trabalho, rnateriais a serern utilizados, viabilidade tecnica, etc. 

A cornbinayao de IDs especificos para cada tipo de produto ou posto de trabalho nao 

permite estabelecer urn procedirnento padrao para seu tratarnento ergonornico. 0 trabalho 

rnultidisciplinar envolvendo ergonornistas, designers, medicos e engenheiros, entre outros, e 

a utilizayao conjunta de expertise desses pro:fissionais possibilita a obtenyao de resultados 

satisfat6rios nesta etapa da metodologia de DM. 

2.4. 7 lmplementa~ao do novo design e acompanhamento 

A irnplementayao do novo design, uma vez concluido o tratamento ergonornico dos 

IDs, irnplica na organizayao de urn produto-piloto ou prot6tipo para teste de projeto 

proposto e ajustes :finais. 0 objetivo principal do prot6tipo e auxiliar a equipe de design na 

veri:ficayao da e:ficacia das soluyoes propostas. 

Urna vez concluidos os ajustes no prot6tipo, o novo design pode ser irnplernentado. 

0 acornpanharnento nesta fase e essencial, pois os usuarios devern ser reeducados na 

utilizayao de novos produtos ou na execuyao do trabalho nos novos postos, proporcionando 

urn feedback a equipe de design quanto as soluyfies implementadas. 



3 METODOS E TECNICAS 

Considerando que em seu sentido mais global, a metodologia e a ordem que se deve 

impor aos diferentes processos necessaries para atingir urn certo fim ou resultado desejado, e 

segundo CERVO (2002) nas ciencias, entende-se pelo conjunto de processos empregados na 

investigayao e na demonstrayao da verdade. 

A metodologia utilizada no presente estudo, e de acordo com THOMAS e NELSON 

(2002), caracterizou-se como espayo proprio para explorayao e descrivao do metodo adotado, 

envolvendo a caracterizayao da pesquisa, o local, populayao e amostra, instrumento de 

pesquisa e estrategia de avao. 

3.1 CARACTERIZA(:AO DA PESQUISA 

Sendo que a pesquisa descreve os conceitos que envolvem a qualidade de vida no 

trabalho, a satisfavao dos clientes e o design macroergonomico, incluindo urn questionario, 

caracterizou-se como pesquisa descritiva explorat6ria, segundo THOMAS e NELSON (2002). 

0 estudo literario consiste em uma revisao de literatura e busca de suporte para 

evidenciar caracteristicas da qualidade de vida dos trabalhadores em uma academia de 

ginastica e musculavao. 

A pesquisa de coleta de dados consiste em levantar os valores associados a percepyao 

da qualidade do trabalho realizado por estes trabalhadores. 
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3.2 POPULA<;AO 

0 presente estudo foi realizado em uma academia de ginastica em Ponta Grossa - PR. 

A academia de ginastica foi fundada em 02 de novembro de 2000. Desde sua fundac;ao, tern 

prestado servic;os a comunidade pontagrossense e paranaense. Sempre possuiu sede na cidade 

de Ponta Grossa, onde os ramos de atividade principais da empresa sao musculac;ao e 

ginastica. A empresa e divida em setor administrativo e setor tecnico especializado. A 

empresa possui em seu quadro urn total de 15 funcionarios, sendo 2 administrativos e 13 

tecnicos especializados. 

3.3AMOSTRA 

Para a obtenc;ao dos dados foram utilizados como amostra todos os funcionarios do 

setor tecnico especializado (usuarios primarios da empresa). A amostra foi composta por 

professores de Educayao Fisica ou em etapa final de conclusao do curso, sendo: duas 

professoras com idade entre 21 e 29 anos, onze professores com idade entre 21 e 29 anos. 

3.4 INSTRUMENTO DE PESQffiSA 

Para a realizac;ao da pesquisa foi utilizada uma metodologia bastante empregada em 

estudos ergonomicos desenvolvida por FOGLIATTO & GUIMARAES (1999), chamada de 

Design Macroergonomico (DM). 

0 Design Macroergonomico (DM), e uma metodologia para o design de produtos e 

postos de trabalho, de carater participativo, baseada em preceitos macroergonomicos. 0 DM 
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mova ao mcorporar a demanda ergonomica do usuario no processo de design. Mais 

especificamente, busca-se propor urn projeto com caracteristicas orientadas a satisfa~ao da 

demanda ergonomica do usuario. Por demanda ergonomica compreende-se as manifesta~oes 

do usuario quanto as questoes ergonomicas envolvidas nos produtos que manuseiam e nos 

postos de trabalho onde executa suas tarefas. 

A implementa~ao do DM contempla as seguintes etapas: 

1. Identifica~ao do usuario e coleta organizada de informa~oes acerca de sua demanda 

ergo no mica; 

2. Prioriza~ao dos itens de demanda ergonomica (IDEs) identificados pelo usuario. A 

prioriza~ao utiliza a propria informa~ao coletada em (1 ), baseando-se, por exemplo, 

em caracteristicas do conjunto de dados amostrais (frequencias, ordem de men~ao de 

itens, etc.). 0 objetivo dessa etapa e criar urn ranking de itens demandados; 

3. Incorpora~ao da opiniao de especialistas ( ergonomistas, designers, engenheiros, etc.) 

Com vistas a corre~ao de distor~es apresentadas no ranking obtido em (2), bern 

como incorpora~ao de itens pertinentes de demanda ergonomica nao identificados 

pelo usuario. Determina-se, assim, urn ranking corrigido de itens de demanda 

ergonomica a ser utilizado nas etapas seguintes da metodologia; 

4. Listagens dos itens de design (IDs) a serem considerados no projeto ergonomico do 

posto de trabalho. Uma lista inicial de ID pode ser obtida atraves de inspe~ao na lista 

de IDEs. Essa etapa e desenvolvida essencialmente pelo ergonomista; 

5. Determina~ao da for~a de rela~ao entre os IDEs e os Ids determinados em (4). 0 

objetivo e identificar grupos de IDs a serem priorizados nas etapas seguintes da 

metodologia; 
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6. Tratamento ergonomico dos IDs. Nesta etapa estabelecem-se metas ergonomicas 

para os IDs baseadas em fatores como conforto e seguranya do ambiente :fisico, alem 

de questoes antropometricas e de organizayao do trabalho. Metas ergonomicas 

compreendem caracteristicas do IDs tais como valores-alvo dimensionais, 

especi:ficayao de materiais, dispositivos acess6rios, etc; 

7. Implementayao do novo design e acompanhamento. 

A descriyao detalhada de cada uma das etapas do DM ja foi explicitada acima na 

fundamentavao te6rica. 

3.5 ESTRATEGIA DE A(:AO, ORGANIZA(:AO DOS DADOS E APRESENTA(:AO 

DOS RESULTADOS 

De acordo com a metodologia proposta no Design Macroergonomico, os dados foram 

sendo coletados da seguinte maneira: 

1 - Identificayao do usuario. 

A Observav5es de campo feitas por urn ergonomista (identificayao das necessidades do 

usuario ), e documentayao por meio de filmagem em diferentes tumos de trabalho 

(manha, tarde e noite). Foram observados os seguintes aspectos: 

• Posiv5es repetidas dos professores executando forya na coluna vertebral 

• Transporte inadequado de peso 

• Ma disposivao dos pesos para o transporte 

• Nao existe descanso durante a realizayao do trabalho 

• Alta incidencia de ruido 



• Problemas climaticos (calor excessivo em certas horas do dia) 

B. Identificayao dos usuarios: 

• Usuarios primarios: professores de musculayao e ginastica 

• Usuarios secundarios: alunos frequentadores da academia 

C. Identificavao da demanda do usuario 

• Populayao: funcionarios da academia de ginastica 

• Amostra: treze funcionarios tecnicos especializados 

2 - Coleta organizada de informacoes acerca de sua demanda ergonomica: 

71 

Estrategia A: It ens de Demanda Ergonomica (IDEs) sao levantados atraves de 

entrevistas e priorizados utilizando (i) a frequencia e (ii) a ordem de mencao dos itens pelos 

entrevistados. 

Foi realizada uma entrevista nao-induzida, em que os usuarios foram perguntados 

sobre elementos da demanda com relayao a: 1) execuyao da tarefa; 2) ambiente fisico; 3) 

aspectos organizacionais de seu trabalho. 
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A partir das entrevistas foram levantados, pela ordem de freqiiencia e ordem de 

menyao, os seguintes itens de demanda: 

l l ' 4 " 6 - f.: q ,,·. '-
l ~ --

Academia cheia 1 1 1 

ahmos pouco compreensivos 2 1 

sah1rio baixo da dasse ~ 3 2 1 1 2 3 2 :) 

1evantar e tnmspmtar pesos gera cansa~o 4 2 2 2 

abaixar para pegar pesos pequenos 11-equentemente 5 3 

ma localiza~ao das caneleiras 6 
f---

posicionamento dificil para o alongamento 1 

dores na coluna devido alongrunentos 
, 

4 -' 
cansaco psicologico para suprir o trabalho dos tolguistas 4 

dificuldade de comunicadio com alguns ahmos 2 

dias de pico muito movimentado 3 

dores no joelho devido alongamentos 5 

falta de espaco tlsico para aulas de gimistica 1 

talta de material 2 

dores nas costas 1 5 4 1 

cansaco por ficar muito tempo em pe 1 1 
relaciomunento ditlcil entre os fimciom\.rios ~ 3 3 -' 
nao atencao as leis trahalhistas 4 4 4 

ajustes ergonomicos 2 2 
hornrio pouco adequado 3 1 

Tabela I: os numeros em vermelho identificam o usmirio e os numeros na coluna abaixo de 
cada individuo referem-se a ordem de menyao dos itens_ 

Ainda devem ser considerados os itens de demanda ergonomica levantados a partir 

da observayao do ergonomista: - ruido (nao foi executada a mediyao por falta de 

equipamento); - falta de higiene dos alunos durante o alongamento (suor excessivo); -

problemas de ventilayao. 
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Ap6s a tabula~ao dos dados e a aplica~ao da estrah~gia de prioriza~ao dos IDEs 

identificados pelo usmirio (ver referencial te6rico item 2.4.2), obteve-se a seguinte tabela: 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Academia cheia 

alunos pouco com_Qreensivos 

salfuio baixo da classe 
levantar e transportar pesos gera 
cansas:o 
abaixar para pegar pesos 
frequentemente 

rna localizas;ao das caneleiras 
posicionamento dificil para o 
alongamento 
dores na co1una devido 
alongamentos 
cansas:o psicol6gico para suprir 
os fo1guistas 
dificuldade de comunicas:ao com 
alguns alunos 

dias de pico muito movimentado 
dores no joelho devido 
alongamentos 
falta de espas:o fisico para aulas 
de ginastica 

falta de material 

dores nas costas 
cansas:o por ficar muito tempo 
empe 
relacionamento dificil entre os ,•. 

funcionarios 

nao atenyiio as leis trabalhistas 

ajustes er_gonomicos 

horano pouco a~uado 

somou-se 1+11, 7+8+ 12, 4+5 

1 2 3 4 

1 1 

0,5 1 

0,33 

0,25 0,5 0,5 

0,2 0,33 

0,16 

1 

0,33 0,25 

0,25 

0,5 

0,33 

0,2 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 Soma"! 

1 3 

1,5 

0,33 0,5 1 1 0,5 0,33 0,5 4,49 

0,5 1,75 

0,53 

0,16 

1 

0,58 

0,25 

0,5 

0,33 

0,2 

I I 

0,5 0,5 

1 0,2 0,25 I 2,45 

I I 2 

0,33 0,33 0,33 0,99 

0,25 0,25 0,25 0,75 

0,5 0,5 I 

0,33 1 1,33 

Tabela ll : os numeros abaixo dos individuos correspondem a fun~ao reciproca da ordem de 
men~ao dos itens. Em seguida *somou-se a frequencia das respostas e posteriormente 
**classificou-se em nivel de importancia 

Estrategia B: IDEs sao identificados atraves de entrevistas. Os mesmos usuarios 

entao pontuam o grau de importancia dos itens utilizando uma escala continua (sendo 

possivel que alguns usuarios venham a pontuar itens de demanda por eles nao 

identificados). A prioriza~ao e feita a partir das mediy<>es de importancia (o item com maior 

valor medio de importancia e prioritano; OS demais itens SaO classificados de maneira 

similar). 

ordem 
num"* 

2 

7 

4 

16 

6 

15 

14 

10 

13 

3 

5 

11 

12 

9 

8 
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Atraves dos IDEs levantados pela entrevista e pelos ergonomistas, foi desenvolvido 

urn questionario, utilizando uma escala continua de 15cm, com duas ancoras na extremidade 

e uma ancora no centro onde os usuarios marcam as respostas de acordo com a satisfa~ao 

nos determinados itens. Tanto para as entrevistas, quanto para a aplica~ao dos questionarios 

foram identificados os usuarios, com a finalidade de numa proxima entrevista conseguir 

detectar qual o grau de melhoria da satisfa~o do usuario. 

Foi usada a estrategia A (entrevista) e B (questionario), para aumentar a 

confiabilidade dos dados. 

3 - Prioriza~ao dos itens de demanda atraves de: 

• itens mencionados na entrevista 

• itens selecionados no questionario 

0 questionario foi elaborado e aplicado primeiramente a uma parte da amostra, 

sendo submetido a urn pre-teste, para estabelecer sua validade atraves da medida de 

consistencia com a utiliza~o da ferramenta estatistica Alfa de Cronbach. Para a analise foi 

utilizado o software estatistico SPSS. (ANEXO I) 

A aplicacao do Alpha de Cronbach retomou como seguinte valor Alpha: 0,6852, o 

que valida o pre-teste, viabilizando a sua aplicacao a toda a amostra. 

0 questionario foi aplicado individualmente aos funcionarios, devidamente 

orientados em rela~ao ao correto preenchimento deste, pela propria pesquisadora, em 

horarios que nao prejudicaram 0 funcionamento da academia. 

0 questionario continha questoes relacionadas ao local para descanso, salario, 

posi~oes na execucao dos alongamentos, ventila~o do ambiente, disposicao dos halteres, 
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temperatura adequada, honirio de trabalho diario, qualidade de vida no trabalho, 

levantamento e transporte de pesos, qualidade dos equipamentos disponiveis, conforto para 

a realiza9ao do trabalho, salario relacionado ao trabalho, espavo fisico da empresa, ruido, 

relacionamento com os demais funcionarios, iluminavao do ambiente. (ANEXO 11). 

Ap6s a aplica9ao do questionario a amostra completa, os resultados foram 

submetidos a nova avaliavao de medida de consistencia atraves da ferramenta estatistica de 

Alpha de Cronbach. Esta nova avaliavao obteve como resultado, urn valor Alpha de 0,8655, 

validando novamente o questionario e comprovando a sua consistencia. (ANEXO lll). 

De acordo com os resultados apresentados com a aplica9ao do questionario 

(ANEXO IV), tendo como base a medivao das respostas dos funcionarios numa escala 

continua medindo 15 em, onde os menores valores indicaram os piores resultados no indice 

de satisfavao, obteve-se os seguintes resultados*: 

1. Local para descanso 4,70 

2. Salario relacionado ao mercado 5,45 

3. Posivoes de alongamento 6,34 

4. Ventilavao ambiente 6,52 

5. Disposivao dos halteres 6,70 

6. temperatura adequada 6,72 

7. Horario de trabalho diario 6,76 

8. Qualidade de vida no trabalho 6,80 

9. Levantar e transportar pesos 6,93 

10. Quantidade de equipamentos disponiveis 8,49 

11. Conforto para a realizavao do trabalho 8,65 

12. Tempo diario de trabalho/salario 8,97 



13. Espavo fisico 

14. Quantidade de ruido 

15. Relacionamento 

16. Iluminavao 

9,05 

9,72 

11,54 

12,67 
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* Os valores numericos sao provenientes das medias das respostas de todos OS 

funcionarios com relavao a cada item pesquisado. 

A etapa seguinte foi estabelecer quais os itens que devem ser priorizados para que 

sejam feitas as devidas modificavoes no ambiente de trabalho, sendo determinados pesos de 

importancia aos itens relacionados. Quanto pior o resultado de urn item na avaliayao maior 

o peso deste quesito na decisao de solucionar o problema. Foram analisados os itens que 

obtiveram media inferior a 7,50 na mediyao das escalas continuas, sendo entao considerados 

os 9 primeiros itens da lista acima. Estes itens serao nominados de itens de Demanda 

Ergonomica (IDEs) e serao utilizados na proxima etapa, onde sera feita a relayao de forva 

entre os IDEs e os IDs. 

Para a determinayao da forya de relayao entre itens de demanda ergonomica (IDEs) e 

itens de design (ID) foi gerada uma lista de itens de design a partir da opiniao dos 

especialistas. Nesta lista estao onze itens: 

1- Instituir pausas em tempos de menor fluxo de alunos 

2- Incentivar alongamento ativo 

3- Diminuir o numero de posivoes no alongamento 

4- Aumentar o numero de ventiladores 

5- Adquirir novos suportes para pesos 

6- Ajustes antropometricos para altura dos suportes de pesos 



7- Reorganizar os suportes de pesos 

8- Reorganizar honirios de trabalho 

9- Adquirir halteres de varios pesos 

10- Adquirir pesos com encaixe para as maos 

11-Estabelecer campanha de marketing para a higiene na pnitica de exercicios fisicos 
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OBS: o IDE temperatura inadequada, fica listado como ventila~ao do ambiente, assim como 

a Qualidade de Vida no trabalho, de forma geral, esta relacionado com a resolw;ao de todos 

os itens de demanda ergonomica relacionada acima. 

Nesta etapa da metodologia do Design Macroergonomico, a for~a de rela~ao entre 

IDEs e IDs deve ser explicitada. Dois sao os objetivos nesta etapa: (i) identificar Ids sem 

efeito na satisfa~ao dos IDEs e consequentemente desconsidera-los no projeto, e (ii) gerar 

pesos de importancia para IDs relevantes na satisfa~ao de IDEs e, atraves destes pesos, 

classifica-los quanto a sua prioridade no projeto. Esses objetivos sao alcan~ados na 

metodologia do Design Macroergonomico atraves da Matriz da Qualidade (MQ) do QFD 

(Quality Function Deployment). 0 QFD e uma ferramenta de planejamento utilizada no 

desenvolvimento de novos produtos e servi~s ou na melhoria daqueles ja existentes. 

A MQ, uma das partes componentes do QFD, e uma ferramenta de analise de 

decisao utilizada na prioriza~ao dos IDs. Os resultados da MQ nao indicam como projetar 

os IDs, mas quais itens sao prioritarios. 

Quadro 1 - Matriz da qualidade do QFD determinando a for~a de rela~ao entre itens de 

demanda ergonomica e itens de design. (ANEXO V) 
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Em relavao ao item Avaliavao Estrategica, considera-se a repercussao do 

atendimento dos IDEs sobre (a) a satisfavao dos usml.rios primarios e secundarios do 

produto ou posto de trabalho em estudo; (b) a imagem da empresa junto a seus fornecedores 

e clientes; (c) a sobrevivencia da empresa a medio e Iongo prazo, etc. A avalias;ao 

estrategica dos IDEs pode ser realizada tanto pela equipe de especialistas responsavel pelo 

projeto do posto de trabalho, como por urn grupo de gerentes ou executivos da empresa. 

Em relavao a avaliavao competitiva, a ideia dessa avaliavao e analisar a posivao da 

empresa em relavao a concorrencia, relativamente a carla urn dos IDEs. A comparavao e 

feita contra dois ou tres concorrentes bern conceituados no mercado. No caso da empresa 

ser lider no seu segmento do mercado, a comparavao e feita considerando uma empresa 

concorrente com caracteristicas ideais. Para carla IDE, existe urn valor de avaliavao 

competitiva U correspondente. A avaliavao competitiva dos IDEs e geralmente realizada 

pela equipe de especialistas responsavel pelo projeto. 

Os itens 6 (tratamento ergonomico dos itens de design) e 7 (implementavao do novo 

design e acompanhamento) do metodo DM foram apenas propostos aos proprietarios da 

academia e serao apenas citados nesta etapa do trabalho. A proposta visa conscientizar o 

proprietario das melhorias e cabe a ele e a equipe administrativa acatar as sugestoes e 

implementar as modificavoes propostas neste trabalho. 

Ao final da aplicavao do metodo do Design Macroergonomico, OS itens de design 

(ID) que apresentariam maior importancia tecnica em ordem seriam: 

1. Incentivar o alongamento ativo; 

2. Adquirir novos suportes para colocar os pesos; 

3. Ajustes antropometricos para suporte dos pesos; 



ordern: 

4. Reorganizar suporte para os pesos; 

5. Adquirir rnarornbas de varios pesos; 

6. Instituir pausas durante o trabalho; 

7. Dirninuir o nurnero de posi~oes do alongarnento; 

8. Adquirir pesos corn encaixes para as rnaos; 

9. Aurnentar o nurnero de ventiladores; 

10. Reorganizar os horarios de trabalho. 
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Os itens de demanda ergonomica (IDEs) que apresentarn prioriza~ao sao ern 

1. Ventila~ao arnbiente; 

2. Salario perante o rnercado; 

3. Local para descanso durante o trabalho; 

4. Higiene dos clientes nos exercicios de alongarnento; 

5. Posi~oes de alongarnento; 

6. Disposi~ao dos halteres; 

7. Carga diaria de trabalho; 

8. Levantarnento e transporte dos pesos. 



4 DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

Os resultados apresentados ap6s a execu~ao da pesquisa bibliognifica propriamente 

dita e das etapas de desenvolvimento do DM, aplicados a uma academia de gimistica e 

muscula~ao, trazem a tona varias discuss5es relacionadas as opinioes dos autores supracitados 

na revisao. 

Evidenciou-se, durante a pesquisa, a percepyao dos trabalhadores em melhorar o 

ambiente organizacional e novas formas de organizar o trabalho, o que vern de encontro com 

a opiniao de FERNANDES (1988) que diz que a atual tecnologia do trabalho compreende a 

reestrutura~ao do desenho dos cargos e novas formas de organizar o trabalho, formavao de 

equipes de trabalho semi-autonomas ou auto-gerenciadas e melhoria do meio ambiente 

organizacional. 

Existem pelo menos tres correntes e diversos metodos de mensurar Qualidade de Vida 

no Trabalho. As correntes se caracterizam pelo angulo de abordagem do binomio organizavao 

I trabalhador, que pode ser: (i) na perspectiva do trabalhador e seu enfoque esta na melhoria 

das condi~oes de trabalho e no aumento da participa~o do funcionario no processo 

organizacional; (ii) na perspectiva da organiza~ao, e seu enfoque esta na produvao e na 

motiva~ao para o trabalho e (iii) em uma perspectiva mais integrativa, cujo enfoque e dividido 

e busca equilibrar os interesses dos trabalhadores e da organiza~ao de trabalho. A 

metodologia empregada na execu~o deste trabalho na academia, veio contemplar as tres 

correntes, avaliando primeiramente a percep~o do trabalhador atraves do questionario, 

associado a opiniao dos especialistas e administradores da academia, no momento do 

estabelecimento da rela~ao de forya entre itens de design e itens de demanda ergonomica. 
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Ainda, a metodologia empregada para o desenvolvimento da pesquisa na academia 

vern de encontro ao conceito de NADLER & LAWLER (1983) os quais definem que QVT e 

urn modo de pensar a respeito das pessoas, do trabalho e das organizavoes. No conceito sao 

distinguidos dos niveis elementares: (i) a preocupavao com o efeito do trabalho nas pessoas, 

bern como na eficacia organizacional; e com (ii) a ideia da participavao dos trabalhadores na 

soluvao de problemas e na tomada de decisoes. 

Deste modo, as condivoes de vida no trabalho sao pensadas de modo macro, levando 

em conta os interesses dos trabalhadores e das organizavoes, como tambem a razao de ser do 

trabalho ( o papel do trabalho para o trabalhador e para as organizavoes do trabalho). 

Para Walton (1975) QVT e muito mais do que OS aspectos ligados a remuneravao, a 

observavao pura e simples da legislavao ou as formas de enriquecimento do trabalho. A QVT 

abrange, tambem, as necessidades e aspira¢es humanas que podem variar de cultura para 

cultura, de estilo de vida para estilo de vida. Na elaboravao de suas categorias Walton (1975) 

procura contemplar esta gama de fatores que comporiam urn ambiente de trabalho com 

qualidade. No presente trabalho, foram apontadas, tambem, as questoes salariais. E os 

resultados foram semelhantes a opiniao de WALTON (1975), ou seja, na percepvao do 

trabalhador, foram mais importantes as providencias tomadas em relavao aos aspectos de 

conforto no ambiente de trabalho, do que as reivindica¢es salariais. 

Dois aspectos sao importantes na determinavao da categoria remuneravao salarial: (i) 

renda adequada, que e estabelecida atraves de padroes socialmente determinados ou entao por 

padroes subjetivos do recebedor, e (ii) equidade salarial, se o pagamento feito por urn certo 

tipo de trabalho, mantem uma correlavao como pagamento recebido por outro trabalho. Esses 

dois aspectos foram avaliados com a aplicavao do questionario, sendo que a comparavao do 

salario pago em relavao ao mercado foi considerado, na media das respostas, como motivo de 
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insatisfavao. Ja no item mencionando as responsabilidades e carga de trabalho em relac;ao ao 

sahirio, o desempenho nao foi de insatisfavao. Essas diferenvas na percepvao do trabalhador 

em relac;ao a remuneravao, podem evidenciar o fato de que o administrador podeni investir na 

possibilidade de delegar mais fimV()es a cada trabalhador, enriquecendo assim o trabalho 

realizado por estes. 

Outra alternativa e implementar a rotava<> dos cargos. Na rotavao de cargo alterna-se urn 

individuo de uma funvao para outra distinta, sem, contudo, modificar ou melhorar o cargo. 

Cada organizavao tern uma definivao diferente para a qualidade, mas e a definic;ao do 

cliente a que realmente interessa. As especificavoes sao determinadas com base no que os 

gerentes percebem ser importante, mas sua 6tica pode diferir totalmente da visao dos 

clientes ou usuarios. Esta afirmavao ressalta a importancia de uma investigac;ao da percepc;ao 

do trabalhador com relac;ao a qualidade de vida no trabalho, justificando ainda mms a 

realizavao deste estudo. Pois a insatisfavao como resuhado de rna qualidade podera, 

possivelmente, levar a conseqiiencias devastadoras. A reclamavao e a fuga sao as opvoes de 

reavfto dos clientes quando o desempenho de uma organizavao se deteriora. 

Anderson (1994) desenvolveu urn modelo que prediz que a atividade boca-a-boca deveria 

aumentar tanto com o aumento da satisfavao quanto da insatisfavao. Descobriu, tambem, que 

clientes extremamente insatisfeitos envolvem-se em maior boca-a-boca que clientes com elevada 

satisfac;ao. A diferenva observada sugere que a crenva generalizada, de que clientes insatisfeitos 

envolvem-se em boca-a-boca em alto grau, pode nao ser garantida. De fato, em grande numero 

de casos, a diferenva entre as duas e provavelmente nao significativa. 0 presente estudo visa, 

justamente, perceber as insatisfac;Oes para evitar que o cliente primario possa desenvolver a 

atividade do boca-a-boca, deteriorando, assim, a imagem e a organizavao da empresa. 
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0 impacto da satisfavao do cliente em varias medidas de desempenho economico e, 

tambem, estimado. Isso habilita a empresa a alocar recursos naqueles componentes da qualidade 

que tern o maximo impacto em seu desempenho financeiro e, ao mesmo tempo, a evitar aquelas 

melhorias da qualidade que o mercado nao deseja pagar (FORNELL, 1994). A etapa final do 

metodo DM, utilizando a Matriz da Qualidade do QFD, visa realizar uma avalia9ao 

estrategica e tambem competitiva, o que, no presente estudo, determinou quais os principais 

IDEs e IDs devem ser priorizados para satisfazer tanto as necessidades dos trabalhadores, 

quanto as necessidades estrategicas e competitivas da empresa. 

Dois tipos de fatores sao importantes quando realizam-se medi9oes da SC: (1) de 

manutens;ao, para evitar a insatisfa9ao; (2) de satisfaQ3:o, que verdadeiramente motivam e 

contribuem para a satisfavao. 



SCONCLUSAO 

A revisao liteniria atendeu a necessidade de uma investigayao sobre a Qualidade de 

vida no trabalho, satisfavao de clientes e tambem sobre o metodo do Design 

Macroergonomico, oferecendo uma melhor compreensao sobre o tema e uma mawr 

cientificidade da pesquisa. 

Com os resultados da pesquisa e do referencial de apoio pode-se concluir que a 

avalia~ao da percepyao dos funcioncirios com rela~ao ao ambiente em que o trabalho e 

realizado, mostrou que as maiores insatisfa~oes sao relacionadas a falta de local para 

descanso, sahirio baixo relacionado ao mercado, posi~es do professor na aplica~ao de 

alongamentos, rna ventilavao ambiente, rna disposivao dos halteres, temperatura 

inadequada, rna disposi~ao do horario de trabalho diario, muito esfor~o realizado ao levantar 

e transportar pesos. 

0 estudo mostrou ainda que os trabalhadores estao mats satisfeitos do que 

insatisfeitos, em rela~ao a: quantidade de equipamentos disponiveis, conforto para a 

realiza~ao do trabalho, salario em rela~ao ao tempo diario de trabalho, espa~o fisico da 

academia, quantidade de ruido, relacionamento entre os trabalhadores e finalmente quanto a 

ilumina~ao do ambiente de trabalho. 

Em rela~ao a qualidade de vida no trabalho, a media das respostas mostrou que o 

trabalhador esta Ievemente insatisfeito com as condivoes apresentadas nesta academia, mas 

nao pode avaliar qual o impacto das modificay()es propostas, o que caracterizou-se como 

uma das limita~oes deste estudo. 

Ainda, caracterizaram-se como limitay()es do estudo, a dificuldade da 

implementa~ao das modificay()es propostas neste estudo, talvez por falta de urn estudo de 
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viabilidade das implementavoes, ou por falta de tempo para a implementavao ate o momento 

da finalizavao deste estudo. 

Concluiu-se tambem que os itens de design (ID) que apresentariam maior 

importancia tecnica em ordem seriam: incentivar o alongamento ativo, adquirir novos 

suportes para colocar os pesos, ajustes antropometricos para suporte. dos pesos, reorganizar 

suporte para os pesos, adquirir marombas de varios pesos, instituir pausas durante o 

trabalho, diminuir o numero de posivoes do alongamento, adquirir pesos com encaixes para 

as maos, aumentar o numero de ventiladores e reorganizar os horarios de trabalho. 

Os itens de demanda ergonomica (IDEs) que apresentam pnonzavao sao em 

ordem: ventilavao ambiente, salario perante o mercado, local para descanso durante o 

trabalho, higiene dos clientes nos exercicios de alongamento, posivoes de alongamento, 

disposivao dos halteres, carga diana de trabalho e finalmente o levantamento e transporte 

dos pesos. 

Cumpridos os objetivos especificos de formular uma avaliavao que mensure a 

satisfavao dos funcionarios em carla etapa do processo, analisar o resultado da avaliavao e 

interpretar onde ocorreram falhas e finalmente identi:ficar o nivel da qualidade de vida no 

trabalho, conclui-se que o Design Macroergonomico e uma ferramenta adequada para avaliar 

a percepvao dos funcionarios com relavao ao ambiente em que o trabalho e realizado. 

Ao final deste trabalho toma-se importante salientar que este nao e urn estudo 

completo acerca da percepvao do trabalhador em relavao ao trabalho, pois deve-se levar em 

conta ainda os aspectos de saude, moral, compensavan, participavao, comunicavao, imagem da 

empresa, relavao chefe-funcionario e tambem da organizavao do trabalho, sugerindo estes 
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temas como base para estudos futuros e rnuitos outros assuntos que forarn despertados a partir 

desses resultados apresentados. 
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ANEXOI 

Pre-teste de Alpha de Cronbach em quatro individuos da amostra 

RELIABILITY ANALYSIS - S C ALE(ALPH A) 

1. A 
2. B 
3. c 
4. D 

Mean StdDev Cases 

1. A 5,4412 4,6267 17.0 
2. B 11,3118 3,0100 17,0 
3. c 7,1941 4,2430 17,0 
4. D 5,6647 4,3055 17,0 

Nof 
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables 

SCALE 29,6118 137,8561 11,7412 4 

Item-total Statistics 

A 
B 
c 
D 

Scale 
Mean 
ifltem 
Deleted 

24,1106 
18,3000 
22,4176 
23,9471 

Scale Corrected 
Variance Item-
ifltem Total 
Deleted 

71,7897 
112,3887 
83,5128 
75,0276 

Correlati 

,5696 
,2571 
,4686 
,5938 

Alpha 
ifltem 

Deleted 

,5472 
,7266 
,6198 
,5310 

Reliability Coefficients 

N of Cases= 11,0 N ofltems= 4 

Alpha= ,6852 

89 
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ANEXOll 

QUESTIONARIO 

PESQUISA SOBRE DEMAND A ERGONOMICA NO TRABALHO 
0 questionario busca conhecer sua opiniao sobre aspectos ligados a sua situa~ao no 

trabalho. Nao existem questoes certas ou erradas. Seu julgamento eo que interessa a pesquisa. 
Evite discutir com outras pessoas sua opiniao. As respostas obtidas serao utilizadas 

globalmente. 
Nao haveni divulga~o personalizada das inform~oes coletadas. 

INSTRU<;OES PARA PREENCHIMENTO 
Expresse sua percep~ao sobre condi~oes de trabalho marcando na linha abaixo, o 

ponto que melhor traduz seu julgamento em termos de MUlTO INSATISFEITO (MI) a 
MUlTO SATISFEITO (MS) em rela~o as proposi~s abaixo: 

A seguir temos dois exemplos de preenchimento deste questiomirio: 

A- Qualidade dos jogadores do seu time do coras:ao. 

Insatisfeito neutro satisfeito 

B - 0 que voce acha da contratas:ao do tecnico do seu novo time do coras:ao? 

Nao concordo neutro X concordo 

Marque com urn X na escala a resposta que melhor representa a sua opiniao com rela¢o aos diversos 
itens apresentados. 

1 - Em rela~ao a sua qualidade de vida no trabalho como urn todo, voce esta? 

MI N MS 

2 - Em rela~ao a quantidade de alunos, que estao sob sua responsabilidade, voce esta? 

MI N MS 

3 - Comparando seu tempo de empresa, desempenho, responsabilidades, com o seu salario, 
voce esta? 

MI N MS 

4 - Comparando nas mesmas condi~es, o seu salario com o salario pago no mercado, voce 
esta? 

MI N MS 
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5 - Com rela9ao aos seus horiui.os de trabalho e a sua carga horaria de trabalho, voce esta? 

MI N 

6- Em rela9ao ao seu relacionamento com os colegas de trabalho, voce esta? 

MI N 

7- Com rela9ao ao conforto para a realiza9ao de seu trabalho, voce esta? 

MI N 

8 - Em rela9ao ao esfor90 realizado para o levantamento e transporte de pesos durante seu 
trabalho, voce esta? 

MI N 

MS 

MS 

MS 

MS 

9 - Com rela9ao ao posicionamento e disposi98.o dos pesos e alteres para realizar seu trabalho, 
voce esta? 

MI N MS 

10 - Com rela9ao ao posicionamento utilizado na realiza9ao dos alongamentos, voce esta? 

MI N 

11- Em rela9ao a urn espa9o (sala) ou material (cadeira) para descanso nos momentos em 
que nao esta em atendimento ao cliente, voce esta? 

MI N 

MS 

MS 

12- Com rela9aO a quantidade de equipamentos disponiveis para disponibilizar aos alunos, 
voce esta? 

MI N MS 

13 - Com rela9ao ao espa9o fisico da academia, no que diz respeito a acomoda9ao dos alunos, 
voce esta? 

MI N MS 

14- Com rela9ao a temperatura estar adequada para a realiza9ao do seu trabalho, voce esta? 

MI N MS 

15- Com rela9ao a ventila9ao do seu ambiente de trabalho, voce esta? 

MI N MS 
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16- Com relavao a quantidade de ruido existente no seu local de trabalho, voce esta? 

MI N MS 

17 - Com relavao a iluminavao do seu ambiente de trabalho, voce esta? 

MI N MS 



ANEXOID 
Alpha de Cronbach de toda a amostra 

R ELI ABILITY AN A L Y S IS - S C ALE (ALPHA) 

1. VAR00001 
2. VAR00002 
3. VAR00003 
4. VAR00004 
5. VAR00005 
6. VAR00006 
7. VAR00007 
8. VAR00008 
9. VAR00009 
10. VAR00010 
11. VAROOOll 
12. VAR00012 
13. VAROOOI3 

Mean StdDev Cases 

1. VAR00001 6,2059 3,2126 17,0 
2. VAR00002 6,9294 3,1685 17,0 
3. VAR00003 7,2059 4,7917 17,0 
4. VAR00004 8,2059 3,3086 17,0 
5. VAR00005 8,7824 3,6950 17,0 
6. VAR00006 8,2471 2,3327 17,0 
7. VAR00007 5,6647 4,3055 17,0 
8. VAR00008 8,0412 2,9551 17,0 
9. VAR00009 7,1941 4,2430 17,0 
10. VAR00010 11,3118 3,0100 17,0 
11. VAROOOll 5,4412 4,6267 17,0 
12. VAR00012 8,9059 2,5270 17,0 
13. VAR00013 7,8647 2,7292 17,0 

Nof 
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables 

SCALE 100,0000 810,2925 28,4656 13 

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA) 

Item-total Statistics 

Scale Corrected 
Variance Item- Alpha 
ifltem Total ifitem 

Scale 
Mean 

ifltem 
Deleted Deleted Correlation Deleted 

VAROOOOl 93,7941 688,0356 ,6642 ,8489 
VAR00002 93,0706 735,3635 ,3776 ,8641 
VAR00003 92,7941 616,0843 ,7199 ,8431 
VAR00004 91,7941 710,5931 ,5031 ,8576 
VAR00005 91,2176 668,9765 ,6679 ,8475 
VAR00006 91,7529 . 710,5776 ,7581 ,8491 
VAR00007 94,3353 628,6349 ,7555 ,8403 
VAR00008 91,9588 735,7501 ,4105 ,8623 
VAR00009 92,8059 666,8418 ,5725 ,8538 
VAROOOIO 88,6882 762,4124 ,2335 ,8707 
VAROOOll 94,5588 625,6376 ,7053 ,8441 
VAR00012 91,0941 782,0018 ,1550 ,8725 
VAR00013 92,1353 745,2437 ,3865 ,8633 

Reliability Coefficients 

N of Cases= 17,0 N ofltems = l3 

Alpha= ,8655 
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ANEXOIV 
ITENS DE DEMANDA 

Perguntas Medias It ens 
Em rela~ao a urn espa~o 4,70 Local para descanso 
( sala) ou material ( cadeira) 
para descanso nos momentos 
em que nao esta em 
atendimento ao cliente, voce 
esta? 
Comparando nas mesmas 5,45 Salario relacionado ao mercado 
condi~oes, o seu salario com 
o salario pago no mercado, 
voce esta? 
Com rela~ao ao 6,34 Posi~oes de alongamento 
posicionamento utilizado na 
realiza~ao dos alongamentos, 
voce esta? 
Com rela~ao a ventila~ao do 6,52 V entila~ao ambiente 
seu ambiente de trabalho, 
voce esta? 
Com rela~ao ao 6,70 Disposi~ao dos halteres 
posicionamento e disposi~ao 

I dos pesos e alteres para 
realizar seu trabalho, voce 
esta? 
Com rela~ao a temperatura 6,72 temperatura adequada 
estar adequada para a 
realiza~ao do seu trabalho, 
voce esta? 
Com rela~ao aos seus 6,76 Horario de trabalho diario 
horarios de trabalho e a sua 
carga horaria de trabalho, 
voce esta? 
Em rela~o a sua qualidade 6,80 Qualidade de vida no trabalho 
de vida no trabalho como urn 
todo, voce esta? 
Em rela~ao ao esfor~o 6,93 Levantar e transportar pesos 
realizado para o levantamento 
e transporte de pesos durante 
seu trabalho, voce esta? 
Com rela~ao a quantidade de 8,49 Quantidade de equipamentos 
equipamentos disponiveis disponiveis 
para disponibilizar aos 
alunos, voce esta? 
Com rela~o ao conforto para 8,65 Conforto para a realiza~ao do 
a realiza~o de seu trabalho, trabalho 
voce esta? 
Comparando seu tempo de 8,97 Tempo diario de 
empresa, desempenho, trabalho/salario 
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responsabilidades, com o seu 
sahirio, voce esta? 
Com relayao ao espayo fisico 9,05 Espayo fisico 
da academia, no que diz 
respeito a acomodayao dos 
alunos, voce esta? 
Com relayao a quantidade de 9,72 Quantidade de ruido 
ruido existente no seu local 
de trabalho, voce esta? 
Em relayao ao seu 11,54 Relacionamento 
relacionamento com os 
colegas de trabalho, voce 
esta? 
Com relayao a iluminayao do 12,67 llumina~ao 
seu ambiente de trabalho, 
voce esta? 
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ANEXOV 

Quadro 1 - Matriz da qualidade do QFD determinando a for~ de rela~ao entre itens de 
demanda ergonomica e itens de design. 

UTILIZACAO DA MATRIZ DO QFD 

w~ 
oo 
oz 
(/)~ 
wa:: 
n.o 

n. 

ITENS DE DEMANDA ERGONOMICA 
~ -

PRIMARIO 1 2 

Local para descanso 8 5 1 
Salarto relacionado ao mercado 7 a 1 

Posic;oes de alongamento 6 1 5 

Ventila<;ao ambiente 5 1 1 
Disposic;ao dos halteres 4 0 0 

Horario de trabalho diario 3 1 1 

Levantar e transportar pesos 2 3 3 
Higiene durante exercicio 1 0 5 

IMPORTANCIA TECNICA 13 17 

Escala utilizada na avalia~o de itens de demanda 

Valor Descrigao 
0 Nenhuma relayao 
1 Relagao fraca 
3 Relac;ao media 
5 Relagao forte 

A valia~ao estrategica: 
0,5 importancia pequena 
1, 0 importancia media 
1,5 importancia grande 
2, 0 importancia muito grande 

A valia~ao competitiva; 
0,5 importancia pequena 
1,0 importancia media 
1,5 importancia grande 
2, 0 importancia muito grande 

3 

0 

1 

5 

1 
0 

1 
0 

5 

13 

AVALIAf:;AO 
DOS 

!TENS DE DESIGN COMPETIDORES 

<( 
0:;: 00 

...:(- ...:(-
oe> o!::: 
<(ill <(I-_f- -W _!<( _JCl. 
<(fl:: ~2 >I-
<((f) <(0 

w () 

4 5 6 7 8 9 10 11 
0 1 0 0 3 0 0 0 0,5 1,5 
a 1 1 1 3 1 1 1 1 1 
3 a 0 0 0 1 0 0 1 0,5 

5 1 1 1 0 0 0 3 2 1 
0 5 5 5 0 5 5 1 0,5 1 

0 3 3 1 5 1 1 1 0,5 1 
3 5 5 5 0 5 5 0 0,5 0,5 

1 1 1 1 1 1 1 5 2 0,5 

12 17 16 14 12 14 13 11 

0 
0 

Q 
Ow 
;:5g 
0:: 
0 
0:: 
n. 

5,14 

5,25 

3,08 

5,94 

2,8 

2,73 

1,91 

3,84 


