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RESUMO 

Ezidio, Josi Cassia Dancini. A IMPORTANCIA E APLICAC0ES DA QUALIDADE DE 
VIDA NAS ORGANIZA(OES (Estudo de Caso da Indtistria Farmaceutica Apsen).O 
presente projeto pretende abordar numa dimensao pouco explorada, que enfoca a 
introdu~o do Programa de Qualidade de Vida (PQV) e da Qualidade Total (QT) e sua 
influencia na Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) da industria farmaceutica Apsen, e como 
as funcionarios percebem a qualidade de vida, e como se sentem em rela9ao a empresa, 
analisando a qualidade e a valorizayiio de politicas de melhoria continua; a satisfayao e as 
esforyos em implementar praticas inovadoras do Programa de Qualidade de Vida; dos quais 
foram utilizados conceitos de administrayiio. Para tanto fora utilizado como instrumento de 
avalia~o. coleta de dados atraves de questionario com perguntas fechadas, das quais 
foram realizadas nas equipes da regiiio do Estado do Parana (Cascavel, Maringa, e 
Curitiba).Os resultados da pesquisa evidenciaram algumas questoes que podem ser 
melhoradas na organizayao para que haja urn ambiente motivador e que todos consigam 
alcanyar seus objetivos; dos quais sera necessaria integra~o entre a organizayao e seus 
colaboradores, pais fora evidenciado na pesquisa a falta de comunica~o par parte de 
determinados departamentos, e para o bam desempenho e sucesso da empresa, havera 
necessidade de uma maior intera~o par parte da gerencia administrativa e au diretores, 
para que juntos possam diagnosticar possiveis falhas nestes departamentos, identificou-se 
tambem a necessidade de rever urna politica salarial atraves do Plano de cargos e 
salarios,diante da necessidade se ter mostrado que ambos alem de almejar promo~o. 
gostariam de ter melhores salaries, vista que tais fatores estao correlacionados com a 
motiva~o dos colaboradores da empresa e que as ayaes da empresa devem estar focadas 
no capital humane para que. E uma convi~o: pessoas que trabalham satisfeitas produzem 
melhor 

Palavras-chave: 

Qualidade de Vida; Qualidade de vida no trabalho; Programs de Qualidade de Vida; 
Qualidade Total; Motivayao. 
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1 INTRODUCAO 

Atraves de urn estudo de caso na Industria Farmaceutica Apsen, pretende-se 

conhecer as aqoes envolvidas no Programa de qualidade de vida dos funcionarios a 

quais os meios que podem contribuir para a melhora da qualidade de vida e 

consequentemente, a produtividade na organizagao e motivagao da equipe. 

0 que se percebe, e que muitas empresas adotam o Programa de Qualidade 

de Vida {PQV) como uma salda para resolver problemas imediatos em curto prazo, 

tais como de relacionamento dentro da empresa, de capacitagao de mao-de-obra ou 

para solucionar problemas de baixa qualidade nos produtos e servigos. Entretanto, 

poucas se preocupam realmente com as implicagoes sociais, culturais e 

organizacionais de tais programas. 

Dessa forma, entende-se que, inseridas num cenario cada vez mais 

competitive, as organizagoes, e principalmente, as empresas privadas, tern o 

compromisso de suprir as expectativas da sociedade e, para isso, devem estar 

voltadas para a valorizagao e o respeito ao ser humano. 

0 investimento no fator humano tambem passa a ser ponto primordial. As 

organizagoas tendem a investir em treinamento, programas motivacionais, para que 

seja despertado o espirito empreendedor, proporcionando uma cultura participativa 

ao lado de oportunidades, de realizagao pessoal. 

As organizagoes vivem uma era de descontinuidade, caracterizada por 

constantes mudan<;as em decorrencia de processos de modemizagao tecnol6gica, 

privatizagao e outras formas de reestruturagao, o mundo caminha para uma 

sociedade baseada na informagao do conhecimento da era tecnol6gica. 

Na era da informagao as organizagoes requerem agilidade, mobilidade, 

inovaqao e transformaqao, necessarias frente ao novo contexto apresentado. 

Sendo assim, o fator humano passou a ser o principal fundamento das 

organizaqoes. "A antiga Administragao de Recursos Humanos {ARH} cedeu Iugar a 

uma nova abordagem: a Gestao de Pessoas (GP}". (CHIAVENATO, 1999, p.31). 

Quanta melhor suas condigoes de trabalho e de vida, mais lucrativas e 

competitivas tornam-se a empresa. Mais do que conhecimento tecnico, o grande 

diferencial, hoje, e a motivac;ao e o comprometimento dos funcionarios com a 
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qualidade e excelencia do trabalho realizado. A cultura organizacional passa a 

privilegiar a inovagao e a mudanga focalizando o futuro e o destino da organiza<;ao. 

As organizagoes voltadas para o futuro estao sintonizadas com a 

globalizagao, no sentido de ampliar seu benchmarking, pensando globalmente e 

agindo localmente. (CHIAVENATO, 1999, p. 32). 

Essa visao, com o passar do tempo, toma-se mais global, passando pela 

forma de enfrentar os problemas da qualidade e produtividade. No contexte 

empresarial a qualidade de vida esta inserida na qualidade do trabalho, e repensar a 

empresa levam a uma reformulagao profunda nos processos de trabalho. 

1.1 Problemas de pesquisa 

As organiza<;oes modemas tentam cada vez mais valorizar os seus recursos 

humanos em busca de maior competitividade, resgatando sua qualidade pessoal, 

sua auto-estima e motivagao, considerando seus valores pessoais e possibilitando, 

assim autonomia nas decisoes para atingir uma performance que permita 6timos 

resultados. Tambem existe grande preocupagao com o comportamento das 

pessoas, pois, influenciam direta e indiretamente os objetivos das organiza<;Oes. 

Segundo (CHIAVENATO, 1999, p. 31) nesta nova abordagem, "as pessoas deixam 

de serem simples recursos (humanos) organizacionais para serem abordados como 

seres dotados de inteligencia, personalidade, conhecimentos, habilidades, 

destrezas, aspira<;Oes e percepgoes singulares. Sao os novos parceiros das 

organizagoes". 

1.2 No entanto ficam as perguntas: o que e Qualidade de Vida, e quais as 

consequencias, e de quem e a responsabilidade pela prom()(}io da 

Qualidade de Vida no Trabalho? 

Em face da situagao atual e considerando a importancia das pessoas nesse 

processo, as organiza<;Oes encaram e rompem os paradigmas, reavaliando, 

repensando e retomando a valorizac;ao do ser humano e suas rela<;Oes de trabalho, 

e implementam os programas de qualidade de vida, por entenderem que para obter 

a qualidade total necessitam de pessoas sadias, motivadas. Porem, e necessario 

que se parta de uma visao hoHstica do ser humano, nao basta que hajam apenas 

agoes voltadas para saude e seguranga, a qualidade de vida deve ser focada em 
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sua total amplitude. 

As primeiras organizac;oes que implantaram ac;Oes de qualidade de vida no 

trabalho em nosso pais, trouxeram modelos estrangeiros, e sua principal 

preocupa<;ao estava voltada a prevenc;ao e promo<;ao da saude, objetivando a 

diminui<;ao dos custos de assistemcia medica, reduc;Bo de absenteismo, e melhoria 

da imagem da organiza<;ao. 

1.3 Justificativa para a escolha do tema 

0 presente projeto analisara a qualidade de vida dos colaboradores da 

Industria Farmaceutica Apsen, demonstrando que a qualidade de vida nao decorre 

apenas de salario acima do mercado e de invejavel plano de beneffcios. Resulta 

tambem do tratamento humano, da gentileza, de leveza nas relac;Oes, da 

possibilidade de expressao, de pontos de vista divergentes, do relacionamento 

sincero, do respeito aos ausentes e do orgulho pelo que faz. Atenc;ao, elogio e 

considerac;ao constituem em ingredientes indispensaveis quando se busca 

motivac;ao, lealdade, qualidade e produtividade. 

Sabe-se que a conduta individual dos profissionais das organizac;Oes e reflexo 

da sua predisposic;ao em exercer suas atividades de forma correta e em avaliar 

constantemente os cuidados a serem tornados com a propria seguram;a e saude. 

Neste ponto, o nfvel de motivac;ao de cada funcionario vai ser determinante 

para o sucesso da implantac;ao do programa de qualidade de vida. 

Uma reportagem publicada na revista Exame com o titulo "Felicidade e 
sinonimo de produtividade", salienta que as empresas descobrem que s6 e 

excelente quem estende a excelencia a qualidade de vida dos funcionarios.Tal artigo 

se refere principalmente ao PAE- Plano de Assistencia Especial, criado pela IBM 

para ajudar funcionarios que tenham filhos com problemas de saude. Para tanto se 

enfatiza tambem, que, "a empresa quer ser lucrativa e quer ganhar mercado, mas 

simultaneamente, quer fazer com que os funcionarios, que, sao as pessoas que 

proporcionam esses resultados a empresa, tenham todo o tipo de suporte de que 

precisam para trabalhar mais tranqOilos". (REVISTA EXAME. Op.cit, 8jun.1994). 

Urn numero cada vez maior de empresas esta descobrindo que a excelencia 

nao pode limitar-se apenas aos numeros do balanc;o. lmpoe-se estende - Ia a 
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qualidade de vida oferecida aos empregados.Contudo, isto nao e filantropia, nem 

bom-mocismo, nem patemalismo tampouco. Simplesmente, o que esta ocorrendo e 
a convicgao no mundo dos neg6cios de que doravante a qualidade de vida tera 

importancia gradativamente maior para as empresas interessadas em atrair e reter 

talentos. Se a qualidade dos produtos e servi9QS prestados e vital para a 

sobrevivencia da empresa, nao e possivel pensar em exito sem contar com pessoas 

e com talento que elas trazem consigo. A qualidade dos produtos e servigos nao 

pode existir sem uma paralela qualidade de vida dos empregados. 

Empresas bem-sucedidas estao mostrando uma forte preocupa98o com a 

qualidade de vida das pessoas no trabalho e fora dele. Remunerar, prestar servigos 

e conveniencias relacionados com beneficios sociais, cuidar da seguran99 do 

trabalho, da saude do empregado, seguir e atender zelosamente os dispositivos dos 

acordos sindicais e da legislagao do trabalho constitui formas de proporcionar 

qualidade de vida no trabalho e, de maneira direta ou indireta, corresponder as 

contribuig()es oferecidas pelos empregados na forma de qualidade do trabalho, 

dedicagao etc. e a qualidade de vida que proporciona a qualidade do trabalho. A 

qualidade de vida incentiva a felicidade dos funcionarios. Funcionarios felizes fazem 

empresas felizes e bem-sucedidas. 

1.4 Contribui~oes para a aprendizagem 

0 grande desafio para os administradores e buscar constantemente a 

integragao das pessoas no projeto coletivo da organiza<;ao para o individuo, dando 

assim urn sentido ao seu projeto de vida de forma integrada, buscando realmente a 

valoriza<;ao do fator humano, que e o recurso mais valioso que a organizagao 

possui. 

1.5 Relevincia para uma organiza~io 

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) deve ser considerada uma gestae 

dinamica, pois as organizaqaes mudam e as pessoas mudam constantemente, o que 

depende da realidade de cada empresa, do contexte em que esta inserida. Fatores 

fisicos, aspectos sociol6gicos interferem igualmente na satisfa98o dos individuos em 

situagao de trabalho, sem deixar de considerar os aspectos tecnol6gicos da 

organizagao do proprio trabalho, que, em conjunto afetam a cultura e interferem no 
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clima organizacional com reflexos na produtividade e na satisfac;ao dos empregados. 

1.6 Resultados para organiza~io 

Nos ultimos anos, a expressao Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), tern 

sido usada com frequencia para descrever situa¢es e metodos com objetivos 

diversos nas organizac;oes, levando a uma confusao consideravel. E. fundamental 

que as organiza¢es conhec;am os conceitos e suas evoluc;oes, bern como e 

importante para o administrador que, a partir desta compreensao esteja habilitado a 

adotar uma linha conceitual clara, adequada a sua realidade, e, consequentemente, 

possa escolher/desenvolver as ferramentas de gestao mais eficazes, que o auxiliem 

no melhor gerenciamento dos programas corporativos de qualidade de vida no 

trabalho (QVT). 

1. 7 Objetivo Geral 

0 objetivo deste projeto e analisar a importancia do Programa de Qualidade 

de Vida (PQV) dos colaboradores da industria farmaceutica Apsen, cujo tema vern 

sendo muito discutido nos meios academicos, assim como no ambito empresarial, 

procurando demonstrar atraves de analise, como a empresa consegue obter 

vantagem competitiva, atraves das contribui<;Qes do respectivo programa. 

1.8 Objetivos especificos 

• Descrever a filosofia do programa de qualidade de vida da 

empresa; 

• Analisar o modelo utilizado na implanta<;ao do Programa de 

Qualidade de Vida, e como, as contribuic;oes do Programa de 

Qualidade de Vida no trabalho, influencia o desempenho dos 

funcionarios dentro da empresa. 

• ldentificar a relac;ao entre os fatores analisados e sua influencia 

na motivac;ao, e produtividade dos funcionarios da empresa 

analisada em questao. 
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• Com base no levantamento de dados, identificar fatores de 

Qualidade de Vida no Trabalho {QVT) atendidos e nao atendidos 

pela empresa. 

1.9 Delimita~ao do Trabalho 

Qualidade de Vida no Trabalho e o conjunto das a¢es de uma empresa no 

sentido de implantar melhorias e inovaqi>es gerenciais, tecnol6gicas e estruturais no 

ambiente de trabalho. {LIPP, 1994). 

1.10 Tipo de Pesquisa 

Esta pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa e bibliografica. 

Tipo de pesquisa: Estudo de caso elaborado da Industria Farmaceutica 

Apsen. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

0 presente trabalho pretende explorar considerac;Qes academicas acerca dos 

seguintes temas: 

./ Qualidade de Vida; 

./ Qualidade de Vida no Trabalho; 

./ Qualidade Total; 

./ Motivac;ao; 

./ Qualidade de Vida frente a Compreensao dos temas. 

2.1 Qualidade de Vida 

Origem do termo 

No Brasil, a partir da decada de 90, o termo qualidade de vida passou a 

integrar o discurso academico, a literatura relativa ao comprometimento nas 

organizac;Qes, os programas de qualidade total, as conversas informais e a midia em 

geral. 0 termo tern sido utilizado para avaliar principalmente as condic;Qes da vida 

urbana, onde inclui-se transporte, saneamento basico, lazer, seguranc;a, saude 

fisica, conforto, bens materiais. Embora fazendo parte do cotidiano, os parametres 

para a definigao do que e viver com qualidade sao multiples e resultam das 

caracteristicas, expectativas e interesses individuais. 

Para (LIPP 1994), deve existir urn equilibria pessoal e interior de forma que as 

relac;oes interpessoais agreguem qualidade, buscando-se harmonia com o meio 

ambiente.E atraves do processo de melhoria da qualidade de vida, que procura-se 

urn estado constante de equilibria entre a saude fisica, o dominic e a elevac;ao da 

consciencia atraves de crengas e valores. 

A qualidade de vida e uma questao pessoal de cada individuo. Cabe a nos 

mesmos buscar por condic;oes de saude, de desenvolvimento humane, social e 

espiritual. Assim, tambem e precise estar de bern com a vida e com o ambiente onde 

se esta inserido, de forma a atingir o bern estar pessoal e coletivo. Ap6s o 

atendimento das necessidades humanas fundamentais, deve-se buscar urn patamar 
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superior no que se refere as dimensoes psicol6gicas e sociais de cada individuo. 

A cada dia que passa, o tema Qualidade de Vida (QV) e cada vez mais 

abordado nas empresas, na midia e ate no ambiente familiar, o que se percebe e 

que as pessoas estao se conscientizado que o termo deve ser compreendido 

amplamente, englobando as diferentes areas da vida, que se incorporam ao seu dia

a dia, seja de forma individual ou coletiva 

Para se conquistar a qualidade de vida, nao parece que a melhor postura seja 

esperar pelo govemo ou por padraes bondosos. Estes poderao, quando muito, 

providenciar infra-estrutura para se viver com rna is saude. 

A construc;:ao da qualidade de vida dependera do comprometimento pessoal 

com a valorizac;:ao da vida e do viver. Decorrera de orientar a vida por principios e 

valores, postura que comec;:a por admitir a realidade, sem camuflar crenc;:as e 

opinioes. E aprender a defender pontes de vista de forma apropriada as 

circunstancias, sem desistir daquilo em que se acredita. 

2.2 Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) 

No inicio do seculo XXI, com as novas demandas apresentadas pelo mercado 

de trabalho, as empresas se preocupavam com a satisfac;:Bo do trabalhador na 

execuc;:ao de suas tarefas. Porem a qualidade de vida no trabalho tern sido 

preocupac;:Bo do homem desde o inicio de sua existencia. Com outras nomenclaturas 

em diferentes contextos, mas sempre voltada para facilitar, trazer satisfac;:ao, 

motivac;:ao e bem-estar ao trabalhador na execuc;:ao de sua tarefa. 

Nos seculos XVIII e XIX, com a sistematizac;:Bo dos metodos de produc;:ao, 

vieram a ser estudadas de forma cientifica as condic;:Qes de trabalho e a influencia 

destas na produc;:Bo e moral do trabalhador. 

Foi com o aparecimento dos cientistas sociais, psic61ogos e soci61ogos que 

surgiu a Teoria das Relac;:Qes Humanas, de Elton Mayo, epoca que foram 

desenvolvidos estudos sabre o homem e seu comportamento nas organizac;:Qes, 

identificando o homem economico e social, com desejos, anseios e necessidades. 

(CARVALHO, 1995, p.162). 

Mas somente na decada de 60, as preocupac;:Qes com a Qualidade de Vida no 
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Trabalho (QVT), tomaram impulso. Do infcio da decada de 60 ate 197 4, foi urn 

marco no desenvolvimento da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), pela crescente 

preocupa~ao de cientistas, Hderes sindicais, empresarios e govemantes, pelas 

formas de "como influenciar a qualidade das experiemcias do trabalhador num 

determinado emprego". Tendo como base a saude, seguran~a e satisfaQao dos 

trabalhadores, a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) seguiu uma linha s6cio

tecnica. Esta abordagem tinha como principia maior a organiza~o do trabalho a 

partir da analise e da reestrutura~o da tarefa. 

Porem, o termo Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) foi cunhado por Louis 

Davis na decada de 1970, ao desenvolver urn projeto sobre desenho de cargos. 

Para Davis o conceito Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), refere-se a 
preocupa~ao com o bem-estar geral e a saude dos trabalhadores no desempenho 

de suas tarefas. 

Appud Eric Trist em 1975, "Qualidade de Vida no Trabalho e de fundamental 

importancia para as organizayoes, tanto dos paises desenvolvidos como dos paises 

em desenvolvimento". 

2.3 Evolu~i.o do conceito 

Em razao da "crise energetica" e alta infla~o nas grandes potencias do 

ocidente, principalmente os Estados Unidos, em meados dos anos 70, 

desaceleraram e mudaram os rumos da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). Com 

a crescente competi~ao nos mercados intemacionais, principalmente o Japao, fez 

com que os norte-americanos repensassem seus modelos organizacionais, 

principalmente de gerenciamento. 

As organiza¢es no final da decada de 70 tinham suas aten~oes desviadas 

para a alta inflayao, havendo uma paralisayao no desenvolvimento e preocupayoes 

com a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). 

No inicio de 1979, acentuou-se uma nova fase no desenvolvimento das 

abordagens sobre Qualidade de Vida no Trabalho (QVT}, periodo este que foi 

induzido pelas tecnicas de administrar de urn pais que superou muito bern a crise: o 

Japao. Sendo que algumas dessas tecnicas disseminaram-se nas organizaQoes do 

Ocidente, em especial os nortes-americanos, que pressionados por problemas 
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gritantes de estagnagao, precipitaram-se em adotar praticas administrativas 

japonesas, simplesmente ignorando as vastas diferen<;as culturais. 

(NADLER & LAWLER, 1983 Apud RODRIGUES, 1994, p.75) "Qualidade de 

Vida no Trabalho e a grande esperan<;a das organiza¢es para atingirem altos niveis 

de produtividade, sem esquecer a motiva<;ao e satisfa<;ao do individuo". 

Em 1985 (Huse & Cummings, apud RODRIGUES, 1994, p. 77) admitiram que 

o aumento das responsabilidades sociais da empresa e a conscientiza<;ao dos 

trabalhadores contribuiram, decisivamente, para que os dirigentes organizacionais e 

cientistas pesquisassem melhores formas de realizar o trabalho. 

2.4 Percep~ao atual e conceito adotado no presente trabalho 

Hoje a qualidade de vida no trabalho e difundida e tern acentuado 

desenvolvimento em outros paises, que institucionalizaram em suas organiza<;oes a 

filosofia e metodos para maior satisfa<;ao do individuo no trabalho. 

Segundo WALTON apud (RODRIGUES, 1994) as oito questoes seguintes 

sao essenciais para a pesquisa de Qualidade de Vida no Trabalho {QVT) nas 

organiza<;oes. 

1. Compensa<;ao Adequada e Justa; 

2. Condi<;Qes de Seguran<;a e Saude do Trabalho; 

3. Oportunidade lmediata para a Atualiza<;ao e Desenvolvimento da 

Capacidade Humana; 

4. Oportunidade Futura para Crescimento Continuo e Seguran<;a; 

5. lntegragao Social na Organizagao de Trabalho; 

6. 0 Constitucionalismo na Organizagao do Trabalho; 

7. 0 trabalho eo Espa<;o Total da Vida; 

8. A Relevancia Social da Vida do Trabalho. 
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2.5 Qualidade de vida no trabalho como expansio do conceito de 

qualidade total 

0 segundo movimento refere-se a expansao do conceito de qualidade total, 

que teve origem na engenharia e visava, especialmente, processos e controles 

produtivos e tecnol6gicos da fabrica~o do produto. Com a evoluc;ao do conceito de 

qualidade total dos servic;os, abriu-se nova discussao sabre a necessidade de incluir 

nele o conceito de qualidade pessoal e, consequentemente ode qualidade de vida 

no trabalho. 

0 gerenciamento da qualidade, inclusive a busca da certifica~o do ISO 9000 

tern sido urn dos procedimentos mais frequentes em todo o mundo, a comec;ar pelas 

exigencias da Uniao Europeia de acelerar e proteger a integrac;ao economica 

europeia. A cultura oriental, por sua vez, tern uma visao organizacional mais 

abrangente, em que prevalece a visao da gestae da qualidade total. 

A qualidade total deve ser gerenciada juntamente com a qualidade de vida. 

No entanto, existe grande distancia entre o discurso e a pratica do que seria o bern 

estar das pessoas. Filosoficamente, todos o acham importante, mas na pratica 

prevalece o imediatismo, e os investimentos de retorno de media e de Iongo prazo 

ficam esquecidos. 

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) e uma evolu~o da qualidade total, e 

o ultimo elo da cadeia. Nao se pode falar em Qualidade Total (QT) sem incluir a 

qualidade de vida das pessoas no trabalho. 0 esforc;o que deve ser desenvolvido e o 

de conscientiza~o. o de prepara~o de postura para a qualidade em todos os 

sentidos, para que cada individuo/empresa tenha saude fisica, mental, espiritual e 

profissional. Mas estamos vivendo em grande tensao pessoal e profissional nao s6 

devido a competitividade, mas por nos esquecer que somas humanos e temos 

limites. Para isso e necessaria coerencia em todos os enfoques. 

2.6 Qualidade Total nos dias de hoje 

Sem duvida a gestae pela Qualidade Total tomou-se, nos dias de hoje foco de 

atenc;ao e de grandes preocupac;Oes. Para a maioria dos executives confrontados 

com a responsabilidade que significa definir, em materia de escolhas de 

metodologias ou linhas de atua~o. quais devem ser seguidas pelas organizac;Qes 

na tentativa de superar os desafios que a turbulencia do momenta economico 
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lhes apresenta. 

0 que se percebe que apesar do discurso da Qualidade Total (QT) enfatizar 

expressoas como satisfa~. participaqao e comprometimento de ambas as partes, 

no dia-a-dia das empresas o que se verifica e simplesmente o aumento da pressao 

por resultados sobre os funcionarios, pois estes devem produzir mais e melhor, 

dentro de padroes especificados pela diregao. Dessa maneira, principalmente pela 

caracteristica de implanta~ao, efeito chuveiro (top-down), deste modelo, surgem 

questionamentos sobre ate que ponto ele pode ser considerado participative 

(ROESCH, 1995). 

Diante das questoes colocadas, pode-se perceber que para fazer frente a 

esses desafios, na busca pela melhoria de processos, redugao de custos e aumento 

da satisfa~ao dos clientes, urn numero cada vez maior de empresas brasileiras 

implantam os chamados Programa de Qualidade total - PQT. Entretanto, com a 

importancia que a questao da Qualidade Total vern assumindo dentro do ambiente 

de trabalho e no contexto empresarial, autores mais crfticos questionam como estes 

programas tratam a questao do trabalho, como (NEVES, 1993, p. 276), por exemplo, 

cuja reflexao e no sentido de que o trabalho nao pode ser compreendido apenas sob 

a 6tica do processo questionario, e a empresa nao pode estar desvinculada da 

sociedade. Pensar uma politica de qualidade nas empresas implica pensar na 

qualidade de vida de seus trabalhadores, no efetivo exercicio de seus direitos 

trabalhistas, consolidando cada vez mais as institui~oes da sociedade para 

afirmagao do processo democratico na sociedade brasileira. 

2. 7 Programa de Qualidade Total 

0 Programa de Qualidade Total (PQT) e uma tecnica de administra~ao 

aperfei~ada no Japao, a partir de ideias americanas introduzidas logo ap6s a 

Segunda Guerra Mundial. GARVIN (1992) descreve o desenvolvimento da qualidade 

em quatro eras, divididas na fase da inspe~ao formal, do controle estatfstico do 

processo, da garantia da qualidade e da gestao estrategica da qualidade. Entretanto, 

nao e intengao desta pesquisa se aprofundar nas origens deste programa, mas sim 

verificar como a Qualidade Total- QT, esta afetando as rela¢es de trabalho, e mais 

precisamente a Qualidade de Vida Total- QVT. 



13 

"0 Programa de Qualidade Total e baseado em 

elementos de varias fontes: emprega 0 metoda 

cartesiano, aproveita muito do trabalho de Taylor, utiliza 

controle estatistico de processo, adota os conceitos 

sabre comportamento humano langados por Maslow e 

aproveita todo o conhecimento ocidental sabre a 

qualidade, principalmente o trabalho de Juran. Percebe

se como este conceito revela a verdadeira origem da 

Qualidade Total (QT), com base nos programas 

tayloristas de racionalizagao e eficiemcia, no 

produtivismo e considerando as bases behavioristas 

com o objetivo de manipulagao dos trabalhadores. Por 

isso, a qualidade total e entendida como "o controle 

exercido por todas as pessoas para a satisfagao das 

necessidades de todas as pessoas".(CAMPOS, 1989, 

p. 15). 

Com o passar do tempo, o discurso toma-se mais objetivo e menos evasivo, 

conceituando a qualidade como urn sistema de gerenciamento empresarial voltado 

para a satisfa~o das pessoas; nao por extorsao, mas por metodos e tecnicas que 

todos os funcionarios devem aprender para o crescimento da empresa. Pessoas 

nesse caso quer dizer: clientes (mercado consumidor}, empregados (mercado de 

trabalho}, acionistas (mercado financeiro) e vizinhos (mercado amplo e sociedade) 

(CAMPOS, 1998, p. 07). 

0 que se pode constatar, que este e urn modelo de racionalizactao que visa, 

em primeiro Iugar, a maxima produtividade e a redugao de custos, tentando de todas 

as formas voltar a empresa ao atendimento das reais necessidades dos seus 

clientes. Entretanto, a preocupactao das empresas em rela~o ao seu micro e macro 

ambiente, onde o processo de melhoria continua faz com que as pessoas deixem de 

ser meros empregados para assumirem urn papel de colaboradores, demonstra que 

e necessaria o envolvimento das pessoas para se alcangar as metas do programa. 

2.8 Motiva~io 

Para compreender o que motiva o individuo, devemos primeiramente 

conhecer as necessidades humanas. Segundo a Teoria das Relagoes Humanas 

existem certas necessidades humanas que sao fundamentais. 0 comportamento 
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humano e determinado par causas que chamam necessidades ou motives, sao 

forc;as que levam o individuo a urn determinado comportamento. Em nos existe urn 

comportamento que e causado par necessidade e que e dirigido em relac;ao aos 

objetivos que podem satisfazer essas necessidades. Tal comportamento chama-se 

motivac;ao. 

Urn fator que influencia o desempenho e a auto-estima dos funcionarios, e o 

reconhecimento que ele recebe de outra pessoa, ou de si proprio. A auto-estima 

pode ser o mais importante recurso psicologico que temos para nos ajudar a 

enfrentar os desafios do futuro esse desafio e especialmente evidente no local de 

trabalho, onde fica cada vez mais clara que nao se trata de urn luxo emocional, mas 

urn requisite de sobrevivencia. 

Motivac;ao essa tern sido uma preocupayao permanente das empresas, pais 

dela depende o desempenho dos profissionais e, consequentemente, a obtenc;ao de 

resultados e a superac;ao de metas. Afinal, que fatores determinam o sucesso ou o 

fracasso de urn programa motivacional? Por que estimular os colaboradores parece 

ser uma tarefa cada vez mais dificil para as empresas? Essas e outras questoes 

circulam a mente de varios profissionais de Recursos Humanos e de gestores, que 

no dia-a-dia vivenciam a realidade corporativa e identificam altas e baixas no clima 

organizacional. 

Vivendo novas tempos, com novas oportunidades e com uma visao de 

negocios voltada para a gestao eficiente e de resultados, onde motivar significa 

transformar pessoas e ambientes, gerando oportunidades de crescimento para cada 

individuo. Motivar significa dar chances para que cada individuo encontre o seu Iugar 

ao sol. Atualmente a ferramenta mais inteligente que tern sido utilizada na Gestae de 

Pessoas e a gerac;ao de beneficios. Dessa forma, alem das organizac;Qes criarem 

urn vinculo de bem-estar como profissional, o mesmo percebe as suas vantagens e 

reage. Entao, bans beneficios se traduzem em excelentes reac;oes no ambiente de 

trabalho. 

2.9 QUALIDADE DE VIDA FRENTE A COMPREENSAO DOS TEMAS 

2.9.1. As Organiza~oes que aprendem 

lmagine-se uma organiza<;ao capaz de lidar com os problemas de hoje e 

aproveitar as oportunidades do futuro. lmagine-se uma organizac;ao em que 
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todos falam, e ouvem. Imagine-sa uma organiza9Bo capaz de aplicar novas teorias, 

tecnicas e ferramentas, de gerar novos conhecimentos, de assimilar novas 

paradigmas, em suma, capaz de acompanhar a mudanga. Uma empresa em que 

todos os seus membros caminham para o mesmo objetivo, em que todos se 

empenham em aprofundar e expandir as suas capacidades enquanto coletivo, 

enquanto urn todo. 

0 que diferencia uma empresa das demais e a sua condigao de reagir 

prontamente as mudan<;as, antecipando-as ou, promovendo a necessidade de 

mudar. 

As empresas precisam se orientar no mercado global, administrarem as 

surpresas e aprender com os pr6prios erros. Para isso precisam aprender 

continuamente. Aprender nao deve se confundido com colecionar informagoes, mas 

implica relacionar as informagoes com o mundo de forma a compreende-lo de serem 

capazes de entender, de desenvolver novas competencias, de inventar e se 

reinventar. E esta capacidade que ira permitir lidar com a mudan<;a. 

Este e o desafio de todos que nao se contentam em serem meramente 

espectadores, mas ambicionam crescer, veneer, ousar, atingir seus objetivos. 

Criar urn ambiente empresarial que incentive os colaboradores (em uma 

organizagao que aprende nao existem funcionarios e sim colaboradores) a buscar 

seus objetivos, sem medo de errar. 

Conhecer pessoas, processos de grupos, cultura organizacional e o modo 

como esse processes interagem entre si passou a ser uma exigencia essencial de 

qualquer diretoria que almeje sucesso para a organiza9Bo. 

2.9.2. As Rela~oes lnterpessoais entre Qualidade de Vida e o Universo do 

Trabalho 

As relagoes interpessoais constituem o outro lado da questao. A raiva e o 

medo sao emo<.(Qes que fazem o cenario da vida no trabalho. Sao sentimentos 

frequentemente experimentados em todos os seus disfarces e mascaras e resultam 

do desacerto como os erros sao tratados, da desatengao as perguntas e pedidos de 

esclarecimento, do tratamento aspero e competitivo entre colegas, da falta de 

sinceridade nas rela<.(Qes e do abuso de poder par parte das liderangas, formais ou 
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informais. 

Urn seculo de aboli9ao de escravatura tern se mostrado pouco no caso do 

brasiJeiro. Com certeza, o tim do trabalho nao remunerado e dos maus-tratos flsicos 

nao dariam Iugar, de imediato, a rela9oes justas e respeitosas. Os direitos 

trabalhistas constituiram urn avan9o nas rela¢es patrao-empregado, porem ha 

muito ainda a caminhar em termos do reconhecimento ao esfor90 do trabalhador. A 

valoriza9So do ser humano, a preocupa9ao com sentimentos e emo9oes e com a 

qualidade de vida sao fatores que fazem diferen98. 

0 trabalho e a forma como o homem, interage e transforma o meio ambiente, 

assegurando a sobrevivencia, e estabelece rela9oes interpessoais, que teoricamente 

serviriam para refor9ar sua identidade e o senso de contribui9ao. 

Viver com qualidade de vida e resultado tanto na busca individual, quanto do 

esfor9o coletivo. 0 trabalhador tern sido estimulado a pensar seus objetivos de vida, 

priorizar as a¢es pessoais, ouvir o outro, atraves de uma postura proativa, saindo 

da 6tica da submissao para a critica e interdependencia. Os lideres sao 

responsaveis pelo incentivo e manuten9So de medidas que assegurem urn clima 

positivo, uma vez que as rela9oes interpessoais constituem em forte componente da 

satisfa9ao com o trabalho, que requer urn guardiao empenhado em esfor9os diarios 

para a preven9ao de conflitos. 

Segundo Calvino (apud Born Sucesso, 2002), sugere em uma de suas obras 

"seis propostas", as sao: leveza, rapidez, exatidao, visibilidade, variedade e 

consistencia como rumos para a humanidade. 

A amplitude destas reflexoes coincide com as caracteristicas que, na decada 

de 90, os estudos de administra9So afirmavam como necessarias aos lideres. 

0 conceito de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) implica em profundo 

respeito pelas pessoas. Para alcan98r niveis elevados de qualidade e produtividade, 

as organiza¢es precisam de pessoas motivadas, que participem, se envolvam 

ativamente nos trabalhos que executam e sejam adequadamente recompensadas 

pelas suas contribui9oes, dos quais as diferencie das outras e lhes determine a 

natureza, superioridade, excelencia de algo, condi9So social, civil e juridica. 

Existem novos paradigmas de vida dentro" e fora da organiza9So, que 
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contribuem para a constru~ao de valores relatives as demandas de qualidade de 

vida, dos quais se fazem necessaries: 

• Saude: visa preservar a integridade fisica, psicol6gica e social; 

• Ecologia: ciencia em que o homem e responsavel pela natureza; 

• Ergonomia: estuda as condi~oes de trabalho ligadas a pessoa; 

• Psicologia: demonstra a influencia das atitudes internas e as 

perspectivas de vida; 

• Sociologia: atua sobre a dimensao do que e compartilhado e 

construido socialmente; 

• Economia: enfatiza a consciencia de que os bens sao finitos,e que 

bens, recursos e servi~s envolve a responsabilidade e os direitos da 

sociedade; 

• Administra~ao: mobiliza recursos para atingir resultados; 

• Engenharia: formas de produ~o voltadas para a flexibiliza~o da 

manufatura, armazenamento de materiais, tecnologia, controle de 

processes. 

2.1 0 Funcionarios com qualidade de vida no trabalho sio rna is felizes e 

produzem mais 

Frise-se que, ja na decada de 1970, Ramos {1981) rediscutia a 

unidimensionalidade humana, focada exclusivamente na 6tica do mercado. 

0 fato, porem, e que esse ritmo vai sendo assimilado por todos na sociedade 

e passa a ser urn novo padrao. 

Trabalha-se aos sabados, domingos, desaparecem os feriados etc. Tudo 

parece ir bern ate que uma ou mais das esferas da vida do ser humano (familiar, 

social, fisica ... ) passam a apresentar problemas como, por exemplo: urn filho 

drogado, urn pedido de div6rcio, urn enfarte ou outros problemas de saude. 
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Observa-se que, nos ultimos anos, empresas nacionais passaram por uma 

revoluc;ao na produtividade. 

Segundo pesquisas apresentadas recentemente em revistas e jornais, o 

Brasil foi o segundo pais em urn ranking de aumento de produtividade na decada de 

1990. Essa revolu<;ao transformou a vida das pessoas nos grandes centres urbanos, 

estabelecendo urn ritmo de vida considerado alucinante, com excesso de horas de 

trabalho e uma pressao excessiva para serem cada vez rna is produtivas. 

0 lado profissional passou, portanto, a ser a face predominante do ser 

humano, que se sentiu forc;ado a ser urn super profissional e, para tanto, nao poupa 

esforc;os em jornadas de trabalho acima de 12 horas diarias. 

Ha de se questionar: Como conciliar a situa~i.o de empresaria ou 

funcionaria de longas jomadas diarias, com o papel de esposa, mae e 

administradora do lar? 

Como conciliar os papeis de provedor financeiro do lar com o papel de 

pai, participando efetivamente da vida dos filhos? 

Esse painel chama nossa aten<;ao para a necessidade de refletirmos sabre 

qualidade de vida e principalmente sabre qualidade de vida no trabalho. 

A importancia da QVT reside simplesmente no fato de que passamos no 

ambiente de trabalho mais de 8 horas por dia, durante pelo menos 35 anos de 

nossas vidas. 

Nao se trata mais de levar os problemas de casa para o trabalho, e sim de 

levarmos para casa os problemas, as tensoes, os receios e as angustias 

acumulados no ambiente de trabalho. E urn assunto que merece a devida 

importancia, independentemente se o cenario economico mostra recessao ou 

crescimento, perda de poder aquisitivo ou aumento do desemprego. 

2.11 Qualidade de vida no trabalho: Elementos para forma~ao de perfil do 

gestor em curso e treinamentos 

Segundo limongi Franc;a {1999) "Vivemos a era do diluvio de informa~oes" 
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como afirma Umberto Eco, dal a importancia da revisao das formas de gerenciar, e 

das formas de participa~o. Com a tecnologia aumentou as expectativas de 

resultados associados a produtividade, isto e, o grau de aproveitamento dos meios 

que utilizamos para produzir. A perspectiva e aproveitar ao maximo os recursos de 

que dispomos para chegar a resultados cada vez mais competitivos. 

A questao central da qualidade de vida e determinar quais as condiQoes que 

devem existir para atingir estes melhores Indices de produtividade preservando 

condi¢es de vida saudaveis. Estas condi¢es de vida sao bastante complexas: 

redes de conhecimento, transnacionalizaQao, seis sigma, criterios de excelencia, 

lideranQa, visao de mercado: exigencias da era pas-industrial. Gerar 

desenvolvimento humano, potencializar capacidades, garantir equilibria entre vida 

profissional e pessoal e dentro de condiQ6es favoraveis de bem-estar, seguranQa e 

saude e a meta da Gestao de Pessoas, superando a visao estreita de Recursos 

Humanos. 

Bem-estar Biol6gico, Psicol6gico, Social e Organizacional - (BPSO) das 

pessoas e o foco e nao restritamente atendimento a doen<;as e outras sintomas de 

stress que emergem ou se potencializam no trabalho. Bem-estar, no sentido de 

manter-se integra como pessoa, cidadao e profissional. A produtividade vira, como ja 

se comprova em varios estudos cientificos, como os da NIOSH - maior centro 

mundial de estudos de seguranQa e saude do trabalho. A produtividade vira com 

"tecnologia limpa" que catalisa experiencias e visoes avanQadas desta poderosa 

relaQao Produtividade e Qualidade de Vida no Trabalho. 

Frank Pot soci61ogo holandes diretor do lnstituto Arbeid descreve o modelo de 

discrepancia de fatores de risco psicol6gico que esclarece o conjunto de elementos 

que desafia as a<(Oes de promoQao da saude e produtividade. Ele propoe urn modelo 

que tern como objeto central os problemas de desequillbrio entre as demandas 

qualitativas e quantitativas do trabalho. 

Os fatores que estao relacionados ao trabalho sao: 

a) autonomia e suporte social; 

b) educaQao, qualifica~o e treinamento; 

c) numero de empregados versus tempo em que se permanece dentro da 
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empresa. 

Nos liltimos dez anos observa-se uma evoluC(Bo do conceito de qualidade de 

vida. As empresas brasileiras e especialistas ja apresentam dados atrativos destas 

praticas. A imprensa tern publicado dados qualitativos e quantitativos que mostram o 

crescimento intense das praticas e valores ligadas a promoc;ao de salida nas 

empresas - urn primeiro nivel de analise que se refere a percepyao de bem-estar, no 

nfvel seguinte atua-se sabre as escolhas de bem-estar no trabalho, em nfveis mais 

estrategicos ocorre direc;ao das tomadas de decisoes com gestae da qualidade de 

vida no trabalho. 

Em pesquisa realizada, em 2002 na FEA-USP junto a 235 administradores, 

professores e alunos de administraC(Bo registrou-se 93% de percepyao de 

interferencia positiva das ac;oes e programas de qualidade de vida no trabalho e 

65% deles registraram que e possfvel mensurar estes resultados. No entanto, 48% 

afirmam que desconhecem ou discordam sobre a existimcia de modelos gerenciais 

para implantar estes programas. 0 importante e que, 99% concorda ou concorda 

plenamente que as ac;Qes de qualidade de vida sao sempre necessarias no trabalho 

das empresas. Temos caminhos abertos, mas precisamos criar, melhorar e rever os 

recursos utilizados na gestae do bem-estar nas empresas no Brasil. 

Muitos dilemas que tornam frageis as relac;oes da produtividade, promoc;ao da 

salide e qualidade de vida, alguns deles: A pessoa que revela necessidades x 

efetividade das ac;oes da empresa voltadas para estas necessidades. 

As pessoas que constroem a empresa x negac;ao de suas pr6prias 

necessidades bio-psico-sociais como empresarios e lideres. Foco na sobrevivencia 

do neg6cio x salida, informac;ao e educac;ao dos que constroem a empresa. 

Ha conhecimento disponivel para tratar de forma especializada estes dilemas. 

0 salto qualitative esta na difusao, analise e aplicaqao atraves de treinamentos 

especfficos e curses de especializaC(Bo, dao condic;Qes para a efetividade destes 

valores essenciais a condiC(Bo humana e ao bem-estar na vida e no trabalho. 

2.12 EMPRESA FELIZ 

A expectativa pessoal dos profissionais e que, se as empresas esperam 

qualidade nos produtos e serviyos por elas oferecidos, ac;Qes da Qualidade de Vida 
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no Trabalho (QVT), devem ser incorporadas definitivamente no cotidiano das 

empresas. Outra expectativa dos profissionais e de que as empresas, ao 

conceberem urn programa de qualidade, percebam que o mesmo nao sera 

implantado com sucesso se nao houver urn efetivo envolvimento e participa<;ao dos 

funcionarios atuando com satisfa<;ao e motiva<;ao para a realiza<;ao de suas 

atividades. lsso e qualidade de vida no trabalho, que, consequentemente, resulta em 

maior probabilidade de se obter qualidade de vida pessoal, social e familiar, embora 

sejam esferas diferentes e nelas se desempenhem papeis diferentes. 

0 que mais desejamos na vida e felicidade, busca antiga do homem. Porem, 

para ser feliz, e necessaria ter saude, satisfa<;ao consigo proprio e com seu trabalho, 

e tudo isso compreende qualidade de vida. E interessante avaliarmos o conceito de 

empresa feliz apresentada por Matos (1996), cujos valores sao muito pr6ximos aos 

indicadores de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): aquela que oferece as 

condi<;Qes motivacionais a plenitude da realiza<;ao humana, ou seja, urn clima 

estimulador a participa<;ao e a criatividade, canais abertos de comunica<;ao e 

expressao, exercicio regular da delega<;ao de autoridade e do trabalho em equipe, 

incentivos ao desenvolvimento da capacidade de lideran<;a, reconhecimento ao 

esfor<;o empreendedor e a obten<;ao de resultados. lsto e, a empresa feliz e a 

empresa bern administrada. 

2.13 Programa de bem-estar dos funcionarios 

Os programas de bem-estar sao geralmente adotados por organiza<;oes que 

procuram prevenir problemas de saude de seus funcionarios. 0 carater profilatico 

desses programas parte do reconhecimento de seu efeito sabre o comportamento 

dos funcionarios e estilo de vida fora do trabalho, encorajando as pessoas a 

melhorar seu padrao de saude.Tambem servem para reduzir os elevados custos 

com saude. Em tomo de 1980, cerca de metade de todas as unidades de neg6cios 

dos EUA com menos de 50 funcionarios estava oferecendo algum tipo de programa 

de bem-estar. E a tendencia e de acelera<;ao. 

Urn programa de bem-estar geralmente possui tres componentes : 

1. Ajudar OS funcionarios a identificar riscos potenciais de saude; 

2. Educar os funcionarios a respeito de riscos de saude, como 
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pressao sanguinea elevada, fume, obesidade, dieta pobre e 

estresse; 

3. Encorajar os funcionarios a mudar seu estilo de vida atraves de 

exercicios, boa alimenta9ao e monitoramento da saude. 

Muitos programas de bem-estar sao baratos, como fornecimento de 

informa9ao sabre as calorias do cardapio diario do refeit6rio e o nivel de calorias 

exigido pelo organismo humane. E tambem o case de fomecer informa9ao sabre 

clinicas de redu9ao de peso, exercicios fisicos, dietas alimentares etc. Outros 

programas sao mais cares, como sala de fitness center. 0 programa de bem-estar 

da Xerox inclui fitness center, instrutores de exercicios fisicos, educa98o sabre 

tabagismo, abuse de substancia quimicas, centrale de peso e da alimenta98o, alem 

de instala9oes de ginasticas, piscinas e pistas de corrida. Essas organiza¢es 

ultrapassam o simples local de trabalho e passam a oferecer alga mais para os seus 

funcionarios. Alias, a fun9ao social da organiza98o reside nisso: colaborar para o 

desenvolvimento das pessoas e da comunidade de maneira responsavel, pais de 

nada adianta ser uma ilha de prosperidade no meio de urn oceano de pobreza. 

(CHIAVENATO, 1999, p. 393). 
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3 ESTUDO DE CASO APSEN FARMACEUTICA 

3.1 Hist6rico 

A Apsen e uma empresa brasileira, tradicional no mercado farmaceutico, que 

atua na fabricac;ao de produtos para as mais diversas indica<;Oes, em especialidades 

como urologia, reumatologia, ginecologia, neurologia e outras. A diversidade de 

produtos aliada a alta tecnologia de produ<;ao sao caracterlsticas tradicionalmente 

associadas a marca Apsen. 

Fundada ha mais de 40 anos e tendo como principal acionista a familia 

Spallicci, a Apsen vern apresentando urn crescimento espantoso em todos os 

sentidos. 

Consciente do seu papel, a Apsen Farmaceutica reforc;a continuamente seus 

compromissos com a sociedade, focando sua gestao para o bern estar das pessoas 

e a busca incessante pela felicidade compartilhada. Atraves de inumeras medidas, 

implementa poHticas para o atendimento da norma SA 8000, sendo certificada em 

2003 e 2004 com o Premio Empresa Legal pelo lnstituto Motiva de 

Responsabilidade Social. 

Ap6ia programas em prol da nao agressao e preserva<;ao do meio ambiente. 

Adota ac;oes sociais junto a comunidade em que atua e aos seus colaboradores 

diretos, visando a melhoria de vida e saude, pesquisa e desenvolvimento de novos 

medicamentos, investe na capacita<;ao profissional e estimula a qualifica<;ao do 

indivlduo. 

Em (2008) a Apsen ira se aventurar no setor de exporta<;Oes. A companhia 

acaba de firmar urn contrato com a Mega Farma, uma farmaceutica sob a direc;ao do 

grupo Roemmers, urn dos quatro maiores do setor na America Latina, com sede no 

Uruguai. 

A Apsen utiliza uma estrategia de neg6cio singular entre as farmaceuticas 

nacionais segundo Carlos Paris superintendente da empresa, a Apsen busca 

ativamente novos parceiros que tenham desenvolvido novos medicamentos, 
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baseados em pesquisas eticas, serias e idoneas e, se possfvel, protegidos por 

patente, no pais. 

A expectativa e de que os novas neg6cios gerem urn faturamento de U$$ 50 

milhoes em cinco anos estima-se que esta previsao seja somente com contratos ja 

firmados. Os acordos vao elevar, substancialmente, o faturamento da empresa, que 

ja cresce em media de 25% ao ano desde 1999, quando a companhia decidiu 

ampliar o portif61io apostando em nichos de mercado e lan98ndo cerca de quatro 

novas produtos por ano. Em 2005 as vendas do laborat6rio somaram cerca de R$ 

127 milhoes e a previsao e de R$ 160 milhoes ano de (2008), segundo o diretor 

administrativo e financeiro da empresa, Joao Schlickmann Neto. 

Para atender a todo esse crescimento, a Apsen tern investindo 

constantemente na Qualidade de Vida de seus colaboradores. Por essa razao, ha, 

na Apsen colaboradores motivados e competentes, que atuam com diferenciada 

dedica~ao, produtividade e comprometimento, inovando com rigorosos padroes de 

qualidade, oferecendo o que ha de melhor em produtos farmaceuticos para a classe 

medica e para a comunidade. 

A Apsen cumpre com criterios de transparencia junto aos seus colaboradores, 

comunidade e sociedade, como uma empresa cidada eis alguns dos beneficios que 

ela proporciona a seus colaboradores: 

../ Oferece assistencias medicas, hospitalares e odontol6gicas a 

todos seus colaboradores (funcionarios e estagiarios), 

extensivos aos dependentes; 

../ Contribui para a forma~ao academica e MBA/P6s-Gradua~o; 

../ Disponibiliza programas de treinamento e desenvolvimento 

profissional; 

../ Segura de vida em grupo; 

../ Cesta basica de alimentos para os colaboradores com menor 

rend a; 

../ Previdencia privada; 
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./ Emprestimo social a Iongo prazo com juros subsidiados; 

./ Refeit6rio no local de trabalho; 

./ Reconhecimento por tempo de casa; 

./ Jubileu; 

./ Bolsa educagao; 

./ Bolsa educagao para os filhos de colaboradores entre 04 e 14 

anos, auxilio-creche durante os 04 primeiros anos; 

./ Vale presente de natal para todos os filhos de colaboradores 

com ate 12 anos; 

./ Ouvidoria para encaminhamento de solu¢es de problemas 

pessoais; profissionais e de saude; 

./ Horario m6vel de trabalho para os colaboradores da area 

administrativa; 

./ Sexta-feira gorda onde todos os colaboradores sao dispensados 

ao meio dia, na 18 sexta-feira domes, desde que os objetivos do 

mes anterior ten ham sido atingidos e para os colaboradores com 

mais de 60 anos, existe tambem a sexta-feira gorda, que permite 

que alem do periodo regular de ferias, estes possam descansar 

mais uma semana ao Iongo do ano; 

./ Folga no dia do aniversario a cada 05 anos, onde os 

funcionarios sao premiados com uma bolsa-salario. 

A Apsen Farmaceutica, foi eleita como uma das 100 Melhores Empresas para 

Trabalhar (Epoca -Great Place to Work- 2007) e, pelo 4° ano consecutivo, uma das 

150 Melhores Empresas para Voce Trabalhar (Voce S/A- Exame - FIA- 2007). Em 

2006, recebeu o Selo Balango Social2005/lbase. 

Tambem esta entre As Melhores Empresas para a Mulher e para o Executivo 

Trabalhar, uma das tres Melhores Farmaceuticas para Trabalhar e uma das 10 
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Empresas onde os funcionarios sentem mais orgulho. 

Atualmente, a Apsen - que tern 631 funcionarios efetivos - conta com 81 

estagiarios, que serao futuros efetivos. Eles recebem a mesma aten~ao e tern os 

mesmos direitos e de forma positivamente diferenciada, se considerarmos o 

mercado como urn todo, e principalmente pela forte crise que o mercado vern 

sofrendo em virtude dos genericos, dos produtos fitoterapicos e de outros aspectos 

ligados a controle govemamental de pregos. Desta forma, a Apsen contribui para urn 

direcionamento seguro e consciente para a futura vida profissional do jovem 

estagiario, sem prejuizo da sua qualidade de vida. 

Conforme Floriano Serra, diretor de RH e qualidade de vida da Apsen 

Farmaceutica; "a Apsen e uma empresa onde se trabalha feliz", o grau de felicidade 

e constante. lsso ocorre porque ha uma comunica~o aberta com o colaborador: Ha 

liberdade de expressao. Qualquer funcionario pode enviar e-mails para o presidente 

ou conversar abertamente com ele. Para isso, existe quinzenalmente o "Bate-Papo 

com o Presidente" e varios outros eventos de integra~o. Mas o grande diferencial, 

que garantiu o Premio AAPSA de RH e a certifica~o "Empresa Legal" e tern gerado 

muita repercussao, e a "Declara~o Apsen dos Direitos do Funcionario". Este 

documento contem tudo aquilo que o funcionario tern direito para exercer urn born 

trabalho e ser feliz, como por exemplo "ser respeitado na sua auto-estima", "ter 

direito ao erro quando tenta acertar'', "ter liberdade de expressao", "expressar suas 

emoc;oes", "nao sofrer qualquer tipo de discrimina~o ou preconceito", "receber 

avalia~o constante de seu desempenho" e, claro, "o direito a ser feliz no trabalho". 

Esta Declara~o faz parte da Constitui~o Apsen, que inclui tambem urn C6digo de 

Etica, que indica como a empresa e os colaboradores devem se comportar perante a 

comunidade, eo Guia Apsen de Conduta, que define as regras da boa convivencia 

na empresa. 
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Alguns de seus principais projetos: 

PARCERIAS 

AACD I TELETON 

Dear medicamentos e recursos financeiros para manuten9ao e amplia9ao des 

centres mantidos pela MCD. 

PAR- PROGRAMA APSEN RECICLAGEM 

Conscientizar para a96es de reciclagem mediante parceria extema - Morales 

& Bill - volume reciclado: 21 toneladas de materiais. 

DOACAO DE CESTAS DE ALIMENTOS 

Apoiar a Campanha do Natal sem Fame, mediante doayao a diversas 

entidades da comunidade, dentre elas Catedral Diocesana e Santa Casa de Santo 

Amaro. Patrocinar equipe esportiva da Copa Clio, adquirindo ingresses que foram 

trocados par alimentos nao pereciveis, posteriormente doados para familias 

carentes. 

ABACH 

Apoiar a96es culturais, artisticas e conservayao do patrimonio hist6rico. 

CENTRO CULTURAL APSEN 

Patrocinar a cria9ao do Centro Cultural Apsen para promoyao da cultura, das 

artes, do voluntariado e auxilio educacional as pessoas carentes. 

ASSISTENCIAL 

Ajudar algumas institui96es (FUNDACAO ABRINQ, CASAS ANDRE LUIZ, 

SERV PAZ, ALIVI, ABEV, etc.) que atuam no atendimento a populagao carente e/ou 

protegao ao men or e adolescente. 

SELO BALANCO SOCIAL- lbase/Betinho 2005 

Este selo atesta que a Apsen e uma empresa comprometida com a qualidade 

de vida dos seus colaboradores, comunidade e meio-ambiente, tendo como meta 
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ser, antes de tudo, uma empresa-cidada. 

lnvestimento Social 

DOACAO AS ENTIDADES FILANTROPICAS 

Apoiar a<;oes de combate ao cancer infantil, junto as entidades: GRAAC - Dia 

do Me Lanche Feliz e Casas Hope GRAAC: R$ 3.000 Casas Hope: R$ 20.000. 
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3.2 Dados da Pesquisa: Estudo de Caso 

Para diagnosticar como e percebida a qualidade de vida no trabalho, pelos 

colaboradores da Industria Farmaceutica Apsen, foram realizadas entrevistas como 

uso de dais roteiros, urn estruturado e o outro semi-estruturado. 

A pesquisa fora realizada nas equipes da regiao do Estado do Parana 

(Cascavel, Maringa e Curitiba), totalizando (14) funcionarios, os quais todos se 

dispuseram a responder as questoes, o equivalente a 100o/o, conforme a Figura 1. 

Foi solicitado, que os entrevistados nao se identificassem, para que nao 

comprometesse· nenhum deles e para que a pesquisa tivesse veracidade. Os dados 

coletados foram submetidos a analise. 0 questionario contem 25 questoes, as quais 

23 questoes foram fechadas e 03 questoes abertas as quais, foram sistematizadas e 

as observa~oes e comentarios, organizados segundo os resultados de acordo com a 

interpreta~ao feita. 

Fig. 1: Funcionarios que Responderam ao Questionario 

FUNCIONARIOS QUE RESPONDERAM AO 

QUESTIONARIO 

Fonte: dados da pesquisa 

Funcionarios que 
[] responderam ao 

questionario 

Conforme informac;oes obtidas, observa-se na Figura 2, que 71,43o/o sao do 

sexo feminino e 28,57% sao do sexo masculino. 
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Fig. 2: Sexo dos Funcionarios 

Fonte: dados da pesquisa 

Na Figura 3 obteve-se tambem o mesmo percentual, em que 71,43o/o tern 

menos de 30 anos e 28,57% acima de 30 anos. 

Fig. 3: ldade dos Funcionarios 

Fonte: dados da pesquisa 

13 Menos de 30 

OAcimade 30 

Na Figura 4, observa-se que os funcionarios com menos de 05 anos de 

em pre sa representam a maioria com 71 ,43°/o e os que tern de 05 a 10 anos de 

em pre sa representam 21,43o/o e os que tern 10 anos ou mais de em pre sa, 

representam 7, 14o/o. 



Fig. 4: Tempo de Empresa dos Funcionarios 

TEMPO DE EMPRESA (ANOS) 

Fonte: dados da pesquisa 

o menos de 05 

111:1 10 ou mais 

rn de 05 a 10 
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Na Figura 5, observa-se que, 21 ,43o/o dos funcionarios tern rnenos de 02 anos 

de experiencia no cargo exercido, sendo que 57,14% representam de 02 a 04 anos; 

e 14,29°/o representarn de 04 a 06 anos e 7,14o/o representarn 10 anos ou rnais de 

experiencia no cargo exercido. 

Fig. 5: Tempo no Cargo Exercido dos Funcionarios 

TEMPO NO CARGO EXERCIDO (ANOS) 

Fonte:dados da pesquisa 

ode 02 a 04 

~ de 04 a 06 

ra menos de 02 

o 10 ou mais 

Na Figura, 6 observa-se que 50o/o dos funcionarios tern curse Superior, e 

14,29o/o tern P6s-Graduagao e 21 ,43o/o dos funcionarios estao cursando P6s

Graduagao, e 14,28°/o cursando Superior. 
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Fig. 6: Grau de lnstrucao 

GRAU DE INSTRU«;AO 

lEI Superior 

!ill P6s-Gradua~ao 

l3 Superior(cursando) 

OP6s-
Gradua~ao( cu rsando) 

Fonte:dados da pesquisa 

Fig. 7: A Empresa Disponibiliza Quantidade e Qualidade Ideal de Material e Equipamentos para 
que se Possam Executar bem as Tarefas Difuias? 

A EMPRESA DISPONIBILIZA QUANTIDADE E 

QUALIDADE IDEAL DE MATERIAlS E EQUIPAMENTOS 
PARA QUE SE POSSA EXECUTAR BEM AS TAREFAS 

DIARIAS? 

Fonte: dados da pesquisa 

Conforms Figura 7, observa-se que 92,86o/o dos funcionarios responde ram 

que a empresa disponibiliza quantidade e qualidade ideal de material e 

equipamentos para que se possam executar bern suas tarefas diarias, e somente 

7, 14°/o responderam que nao. 



Fig. 8: Quanto as Condic;oes de Trabalho, que a Empresa Oferece, para que o Funcionario 
Desempenhe suas Atividades, como as Classificaria? 

QUANTO AS CONDICOES DE TRABALHO, QUE A 
EMPRESA LHEOFERECE. PARA QUE VOCE 
DESEMPENHE SUAS ATIVIDADES,COMO VOCE AS 
CLASSIACARIA: 

Fonte: dados da pesquisa 
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Na Figura 8 observa-se que 71 ,43o/o dos funcionarios classificam como 6timas 

as condigoes de trabalho, que a empresa oferece para desempenhar suas 

atividades, e 28,57o/o considerem boas as condigoes de trabalho oferecidas pela 

empresa. 

Fig. 9: Com que lntensidade seu Trabalho Exige que se Fac;a Diferentes Coisas Utilizando 
Varias de suas Habilidades E Talentos? 

INTENSIDADE QUE 0 TRABALHO EXIGE QUE 0 

FUNCIONARIOS FACA DIFERENTES COISAS 
UTILIZANDOVARIAS DESUAS HABILIDADES E 

TALENTOS 

7,14% 

Fonte: dados da pesquisa 

13 Variedade e m oderada 

I§ Muito:Meu trabalho 
exige que eu faca 
muitas coisas 
diferentes utilizando 
diferentes habilidades 
e talentos 

Acima, na Figura 9 observa-se que para 92,86°/o dos funcionarios, a 

intensidade que o trabalho exige que fagam diferentes coisas utilizando varias de 
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suas habilidades e talentos e grande; para outros 7, 14o/o essa variedade e 
moderada. 

Fig. 10: Freqiiencia com que Gerentes ou Colegas Falam como Funcionario Sobre o Modo 
como Realiza seu Traba1ho. 

FREQUENCIA COM QUE GERENTES OU COLEGAS 

FALAM COM 0 FUNCIONARIO SOBRE 0 MODO 
COMO REALIZA SEU TRABALHO 

Fonte: dados da pesquisa 

Conforme Figura 1 0, 85, 72o/o dos funcionarios responderam que recebem 

"feed back'' tanto por parte dos gerentes como dos colegas como realizam seu 

trabalho, ja 14,28o/o responderam que as vezes recebem "feedback" tanto por parte 

dos gerentes como dos colegas de trabalho. 

Para Ballesteros (1996), qualidade de vida envolve bem-estar no dominio 

social, saude fisica no ambito da Medicina e satisfagao no dominio psicol6gico. De 

acordo com o autor, por maiores que sejam as dificuldades de definir essa 

expressao, nao e dificil concluir que qualidade de vida nao e sinonimo de qualidade 

do ambiente, de quantidade de bens materiais nem de saude fisica. Distingue-se, 

tambem, de felicidade ou satisfagao e nao se reduz a condigoes externas de vida ou 

responsabilidade pessoal. Nao e transforma-la em uma questao interna ou extema, 

visto que e impossivel separar o individuo de sua intera~ao com o meio. Enfim, a 

qualidade de vida diz respeito a maneira pela qual o individuo interage como mundo 

extemo, atraves de sua individualidade e subjetividade, ou seja, a maneira como o 

sujeito e influenciado e como influencia seu ambiente. Desta forma, uma vida com 

qualidade e determinada pelo equilibria entre condigoes objetivas (renda, emprego, 

objetos possuidos, qualidade da habitagao etc.) e condigoes subjetivas (seguranga, 

privacidade, reconhecimento, afeto etc.). 
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Fig. 11: No Final de mais urn dia de Trabalho, voce se Sente Estafado, Cansado, Desmotivado? 

AO ANAL DE MAIS UM DIA DE TRABALHO VOCE SE 
SENTE DESMOTIVADO, CANSADO, ESTAFADO? 

Fonte: dados da pesquisa 

Observa-se na Figura 11 que, 50°/o dos funcionarios responderam que nao se 

sentem estafados, cansados, desmotivados, ao final de mais urn dia de trabalho, ja 

50°/o dos funcionarios responderam, que as vezes se sentem, estafados, cansados e 

desmotivados ao final de mais urn dia de trabalho. 

Fig. 12: Qual a Relac;ao com seus Colegas de Trabalho? 

RELA«;AO COM SEUS COLEGAS DE TRABALHO 

\o6TIMO\ 

Fonte: dados da pesquisa 

Na Figura 12 acima, 1 OOo/o dos funcionarios responderam que tern uma 6tima 

rela<;ao com seus colegas de trabalho. 

U m ambiente motivacional em que a liberdade de expressao e recebida como 

catalisadora de processos de melhoria tambem e essencial para a busca de um 

ambiente livre de estresse e descontentamento. 

0 reconhecimento e o elogio a urn feito positivo, o compartilhamento e a 
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discussao de novas ideias, a diminui<;ao da hierarquia autoritaria e o planejamento, e 

sempre muito bern bem-vindo a todo tipo de fun<;ao exercida. 

Fig. 13:0 Responsavel pela Qualidade de Vida no Trabalho 

0 RESPONSAVB.. PB...A QUALIDADE DE VIDA NO 

TRABALHO 

Fonte: dados da pesquisa 

QGeremcia 

IiEl Funcionario 

El Diretoria 

Na Figura 13, constatou-se que 71 ,43o/o dos funcionarios acreditam que a 

gerencia e responsavel pela qualidade de vida no trabalho, ja 21 ,43% dos 

funcionarios acreditam que a diretoria e responsavel, e 7, 14°/o que sao os pr6prios 

funcionarios os responsaveis. 

A preocupa<;ao com a saude dos funcionarios e a produtividade da empresa e 

o foco da Qualidade de Vida no Trabalho. 0 termo foi primeiramente utilizado por 

Louis Davis, na decada de 1970, e vern, desde entao, sendo reconhecido e 

implantado pel as organiza<;oes, envolvendo tanto aspectos fisicos como psicol6gicos 

dos locais de trabalho. 
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Fig. 14: A Empresa tern Buscado Alternativas para Melhorar o Desempenho dos Funcionarios? 

A EM PRES A BUSCA ALTERNA TIVAS PARA 

MELHORAR 0 DESEMPENHO DOS 
FUNCIONARIOS? 

Fonte: dados da pesquisa 

Na Figura 14, conforme observa<;ao, 1 OOo/o dos funcionarios acreditam que a 

empresa busca alternativas para melhorar o desempenho dos funcionarios. 

Fig. 15: 0 que o Funcionario Espera da Empresa em que Trabalha? 

0 QUEO FUNCIONARIO ESPERA DAIEMPRESA 

EM QUE TRABALHA 

Fonte: dados da pesquisa 

s Melhor salario e 
beneficios 

~ Mais respeito por 
parte de seus 
colegas de 
trabalho 

liil Promo~ao 

Conforme a Figura 15 acima, 14,28°/o dos funcionarios esperam mais respeito 

por parte de seus colegas de trabalho, e 35,72o/o esperam melhores salaries e 

beneficios, e 50o/o dos funcionarios esperam ser promovidos. 

Para Maslow, as necessidades humanas sao satisfeitas a partir do momenta 

em que conseguimos conquista-las. 0 salario tern papel importante, neste 

funcionamento-base, isto e, assegura as necessidades independentes da empresa, 

tais como: moradia, alimenta<;ao, seguranga. 
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0 salario tambem contribui para a auto-estima e aceitagao do homem na 

sociedade. 

"Associando a teoria de Maslow a questao do 

salario como fator de motivagao, observamos 

que, indiretamente, o salario contribui, eo pano 

de fundo, para a satisfagao de nossas 

necessidades basicas". (Pontes, 1996, p.23). 

Fig. 16: A Empresa lncentiva Atividades entre os Funcionarios Fora do Ambiente Profissional? 

A EMPRESA INCENTIVAATIVIDADES ENTRE OS 

FUNCIONARIOS FORA DO AM BIENTE 
PRORSSIONAL? 

Fonte: dados da pesquisa 

s Ocasionalmente 

~ FreqUentem ente 

Conforme a Figura 16, 71,43°/o dos funcionarios responderam que 

ocasionalmente a empresa incentiva atividades fora do ambiente profissional, e 

28,57o/o responderam que freqOentemente. 

Fig. 17: A Empresa Promove Ac;oes Educativas Referente a Riscos de Doenc;as e Acidentes de 
Trabalho? 

A EMPRESA PRO MOVE ACOES EDUCATIVAS 

REFERENTES A RISCOS DE OOENCAS E 
ACIDENTES DE TRABALHO? 

Fonte: dados da pesquisa 

El Raram ente 

!ill Ocasionalmente 

m FreqUentem ente 

Para 50o/o dos funcionarios a empresa ocasionalmente promove agoes 

educativas referentes a riscos de doengas e acidentes de trabalho, ja 35,71 ,o/o dos 
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funcionarios, responderam que frequentemente, e 14,29o/o dos funcionarios a 

empresa promove ocasionalmente. 

Fig. 18: Qual o Grau de Satisfa~o Quanto ao Tratamento dado Pelos Superiores que Favorece 
o Desenvolvimento de urn Clima de Colaborac;ao e Trabalho em Equipe? 

GRAU DE SATISFA<;Ao QUANTO AO TRATAMENTO 

DADO PELOS SUPERIORES FAVORECENDO 0 
DESENVOLVIMENTO DE UM CLIMA DE 

COLABORACAO E TRABALHO EM EQUIPE 

Fonte: dados da pesquisa 

o Totalm ente 
ins atis fe ito 

Eil Sat is fe ito 

Conforme Figura 18, constatou-se que 78,57°/o dos funcionarios encontram

se satisfeitos quanto ao tratamento dado por parte de seus superiores favorecendo 

um eli rna de colaboragao e trabalho em equipe, e 21 ,43o/o dos funcionarios, 

encontram-se totalmente insatisfeitos. 

Fig. 19: A Empresa Favorece Oportunidade de Crescimento Profissional? 

A EMPRESA OFERECE OPORTUNIDADE DE 

CRESCIMENTO PRORSSIONAL 

Fonte: dados da pesquisa 

Conforme constatado na Figura 19, 1 OOo/o dos funcionarios concord am que a 

empre&a oferec~ oportunidade de crescimento profissional. 
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Fig. 20: Grau de Satisfat;ao em Relat;ao as Oportunidades de Desenvolvimento e Crescimento 

Profissional que a Empresa Oferece 

GRAU DE SATISFACAO EM RELACAO AS 
OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO E 

CRESCIM ENTO PROASSIONAl QUE A EMPRESA 
OFERECE 

7,15 

7,1 

Fonte: dados da pesquisa 

0 Sat is fe ito 

EJ Totalmente 
satisfeito 

a~ lnsatisfeito 

o lnd ife rente 

Observou na Fjgura 20 que. 78,55o/o dos funcjonarios estao satjsfejtos quanta 

as oportunidades de desenvolvimento e crescimento profissional, e 7, 15o/o dos 

funcionarios se sentem insatisfeitos; e totalmente insatisfeitos e indiferente. 

Fig. 21: A Gerencia Possibilita urn Relacionamento lnterpessoal que Estimule Desenvolvimento 
no Trabalho? 

A GERENCIA POSSIBIUTA UM REI..ACIONAM ENTO 
INTERPESSOAl QUE ESTIMULE 0 

DESENVOLVIMENTO NO TRABALHO? 

Fonte: dados da pesquisa 

Para 1 OOo/o dos funcionarios, a gerencia possibilita urn relacionamento 

interpessoal que estimula o desenvolvimento no trabalho, conforme se observou na 

Figura 21. 



41 

Fig. 22: 0 Funcionario Recebe Apoio da Gerencia em Razao a Problemas de Ordem Particular? 

0 FUNCIONARIO RECEBE APOIO DA GERENCIA EM 

RAZAO A PROBLEMAS DE ORDEM PARTICULAR 

Fonte: dados da pesquisa 

Na Figura 22, conforme se observou, 1 OOo/o dos funcionarios responderam 

que, recebem apoio por parte da gerencia em razao de problemas de ordem 

particular. 

Na Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), ha de se destacar, tambem, pela 

relevancia do acompanhamento peri6dico dos problemas dos funcionarios, entre os 

quais se especificam os de cunho financeiro e emocional que nao estejam 

diretamente relacionados ao exercicio da fun9ao. A expressao comumente utilizada 

que "os problemas familiares ficam em casa" nao condiz com a realidade. Nao e 
possivel, simplesmente, deixa-los afastado. 

Conforme Born Sucesso (2002, p. 2), "as organiza9oes tentaram atraves do 

modelo racional e mecanicista impor que o trabalhador separe-se a realidade 

pessoal da vida profissional." Todavia, cada ser humano abrange a razao e a 

emo9ao, o pessoal e o profissional. Ha problemas de cunho pessoal, como conflitos 

com o parceiro (a), educa~ao dos filhos e cobran~as da familia, que afetam a 

estabilidade emocional do ser humano. Por esse motivo, a flexibilidade da gerencia 

direta pode melhorar, e muito, a produtividade de cada funcionario. As organiza9oes 

come<;am a entender que precisam participar da transforma<;ao dessa realidade, 

desenvolvendo programas de conscientiza<;ao e apoio visando encontrar urn 

equilibria entre trabalho e melhoria da qualidade de vida, uma vez que as 

dificuldades emocionais decorrentes da vida pessoal interferem de forma 

significativa no desempenho profissional. (BOM SUCESSO, 2002, p. 13). 



Fig. 23: Como o Funcionario se Sente em Relac;ao ao Equilibrio entre a Vida Pessoal e 
Profissional? 

COMO 0 FUNCIONARIO SE SENTE E RELAc;Ao AO 

EQUILiBRIO ENTRE A VIDA PESSOAL E 

PROASSIONAL? 

Fonte: dados da pesquisa 

El Totalmente 
lnsatisfeito 

1!1 Satisfe ito 
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Conforme Figura 23, 85, 72o/o dos funcionarios se sentem satisfeitos em 

relagao ao equilibria entre a vida pessoal e profissional, ja 14,28°/o dos funcionarios 

se sentem total mente insatisfeitos. 

Fig. 24: Em Rela«;ao ao Nivel de Estresse no Trabalho 

EM RELAc;Ao AO NiVEL DE ESTRESSE NO 

TRABALHO 

Fonte: dados da pesquisa 

Para 50°/o dos funcionarios, o nivel de estresse no trabalho e minima, e 50°/o 

dos funcionarios consideram que o nlvel de estresse no trabalho e media, conforme 

Figura 24. Conforme descrigao dos funcionarios, suas maiores satisfagoes e 

insatisfagao no trabalho sao as seguintes: 
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Satisfac;ao em assumir a lideranc;a de uma equipe atrelado ao 

desenvolvimento profissional; trabalhar em uma empresa que lhe proporciona bern 

estar e satisfac;Bo pelo que faz; satisfac;ao em ser efetivado na empresa (passando 

de estagiario para efetivo); comunicac;Bo aberta entre funcionario e gerencia; exercer 

o trabalho com liberdade de expressao, reconhecimento pelo trabalho 

desempenhado; apoio as ideias; dinamismo entre as equipes. 

lmpotencia na soluc;ao de determinadas situa¢es dentro da empresa; 

diversidade entre diretoria e gerencia; falta de comunicac;ao entre determinadas 

areas dentro da empresa; desmotivac;ao quando nao consegue atingir metas. 

Conforme se observou na pesquisa, o born funcionario tern que ter as 

seguintes caracterlsticas: 

./ Entusiasmo e empenhado; 

./ Dedicado; 

./ Dinamico; 

./ Batalhador; 

./ Criativo; 

./ Positive; 

./ Paciente; 

./ Cauteloso; 

./ Ter confianc;a na sua equipe; 

./ lnspirac;ao; 

./ Sincero; 

./ Respeitoso; 

./ Autentico; 

./ Humilde; 
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./ Honesto; 

./ Lideranc;a; 

./ Comprometido; 

./ Etico· 
' 

./ Transparente em suas opini5es; 

./ Respeitar as diferenc;as e particularidades de cada urn; 

./ Flexfvel; 

./ Persistente; 

./ lnovador e que contribua para o crescimento da equipe. 
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4 CONCLUSAO E RECOMENDACQES 

A pesquisa mostra que fatores como sexo e idade sao relevantes, ja que 

grande parte dos funcionarios sao mulheres, com 71,43% e 28,57% sao homens, 

que atuam nas equipes, 

0 fator idade 71,43% tern menos de 30 anos e 28,57% esta com mais de 30 

anos. Em 2006, a Apsen desenvolveu urn programa que teve como principal 

objetivo, a contrata~o de profissionais da 38 idade, acima de 65 anos. Mas, ao 

mesmo tempo, a Apsen nao se descuidou de investir nos jovens. Os quais sao, 

considerados futures efetivos. 

A questao tempo de empresa e cargo exercido, mostrou que grande parte dos 

funcionarios tern menos de 05 anos de empresa o que representa 71,43% e 57,14% 

dos funcionarios tern de 02 a 04 anos de cargo exercido. 

92,86% dos funcionarios responderam que, seu trabalho exige que se facta 

muitas coisas diferentes utilizando diferentes habilidades e talentos, e 7,14% 

respondeu que, utiliza-se muito pouco. 

71,43% dos funcionarios consideram 6timas as condivoes de trabalho que a 

empresa oferece, sendo considerada fundamental para o desempenho de suas 

atividades. A relavao com colegas e superiores tambem foi considera urn fator 

importante para o born desempenho, pais 78,57% dos funcionarios estao satisfeitos 

quanta ao tratamento dado pelos superiores o qual favorece urn clima de 

colaboravao entre a equipe. 

Para que haja urn ambiente motivador e que todos consigam alcanvar seus 

objetivos, ha necessidade de integrayao entre a organizayao e seus colaboradores, 

na pesquisa ficou constado a falta de comunica~o por parte de determinados 

departamentos tais como: marketing, vendas e financeiro, sendo necessaria para o 

born desempenho e sucesso da empresa, uma maior interayao por parte da gerencia 

administrativa e ou diretores, para que se possam diagnosticar as possfveis falhas 

nestes departamentos. 

No contexte organizacional, urn born desenvolvimento da comunicavao afeta 

o desempenho da organizavao, levando esta a urn maior numero de informavoes, 

conhecimentos, habilidades, o que, conseqOentemente, acarretara urn melhor 
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desempenho organizacional. 

Para 71 ,43% dos entrevistados, a gerencia e responsavet peta quatidade de 

vida no trabalho, e 21,43% responderam que seria de responsabilidade da diretoria, 

e 7,14% acreditam que o funcionario e responsavel peta quatidade de vida. 

Neste caso, seria conveniente que gerencia e diretoria tivessem uma maior 

integravao, para que juntas, pudessem verificar possiveis melhorais e falhas na 

qualidade de vida de seus cotaboradores. 

Com isso espera-se, a conscientizayao e a imptantayao de a96es neste 

contexto sejam defendidas nao so pela Apsen, mas tambem por outras organizayoes 

que esperam atcanyar sucesso diante de urn mercado altamente competitivo. 

Visto que 1 00% dos entrevistados, responderam que a empresa busca 

altemativas para melhorar o desempenho dos funcionarios. 

Conforme Brocka urn programa de gerenciamento de qualidade, requer 

dedica9ao, delegayao e participayao do topo da lideranya; constru9ao e sustenta9ao 

de uma cuttura direcionada as methorias contlnuas; satisfayao das necessidades e 

expectativas do ctiente; envotvimento de cada individuo na methoria dos processos 

em seus pr6prios trabalhos; criayao de relacionamentos construtivos e de trabalho 

em equipe e emprego das melhores praticas, tecnicas e ferramentas disponfveis. 

Para que se possa transmitir o conceito de quatidade e obter exito na imptantayao, 

nao basta que a organizayao apenas transmita as informay<>es, e necessario formar 

o profissional e capacita-to. tsto e, o Gerenciamento da Quatidade deve ser primeiro, 

responsabilidade da empresa e ap6s, deve ser responsabilidade de todos. 

Observou-se que 50% dos funcionarios, responderam o que mais se espera 

da em pre sa em que trabatha e promoyao, e 35,72% dos funcionarios methores 

salarios e beneffcios, e 14,28% dos funcionarios, esperam ter mais respeito por 

parte de seus cotegas de trabalho. 

Oeste modo, constatou-se que, para que haja mais qualidade de vida na 

empresa, sera necessario rever a politica salarial atraves do Plano de cargos e 

satarios, diante da necessidade deter mostrado que ambos atem de almejar uma 

promoyao, gostariam deter methores satarios e beneficios, visto que isso seria urn 
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dos fatores que estaria correlacionado a motivac;ao de seus colabores. 

A qualidade de vida entao, e definida nao so pelo que e feito para as pessoas, 

como aumento de salarios, melhores beneficios, mas o respeito mutua, tambem e 
urn fator que devera ser revisto por parte da gerencia, pois consequentemente 

podera ocasionar problemas futuros para a empresa. 

0 ato de motivar as pessoas podem ser influenciados por fatores intrinsecos 

ou extrlnsecos. Os fatores intrinsecos sao aqueles que podem satisfazer as 

necessidades de competencia e autodeterminagao do individuo. As pessoas que 

valorizam altamente seu trabalho tendem a ser motivadas intrinsecamente, ou seja, 

elas sao motivadas pelos aspectos intemos de seu trabalho. 

Ja os fatores extrinsecos sao aqueles que influenciam o individuo 

extemamente. Geralmente estao ligados a recompensas extemas como dinheiro, 

promogao, premios, entre outros. 

A combinagao entre a recompensa intrinseca e a extrinseca e a forma ideal 

de motivac;ao. 

0 estudo tambem comprovou que grande parte dos funcionarios 78,55% 

estao satisfeitos em relagao as oportunidades de desenvolvimentos para 

crescimento profissional que a empresa oferece, e 7,15% estao insatisfeitos, e 

7, 15% estao total mente insatisfeitos, e 7,15% indiferentes. 

Quanta ao equilibria entre a vida pessoal e profissional 85,72% dos 

funcionarios responderam que estao satisfeitos, e 14,28% dos funcionarios 

totalmente insatisfeitos, visto que 50% dos funcionarios consideram, que seu nivel 

de estresse no ambiente de trabalho e media, e 50% dos funcionarios considera 

minimo. 

Muitos sao os fatores que trazem o estresse a vida das pessoas. Tanto nas 

situa¢es cotidianas como tambem no trabalho, o ser humano se ve cercado de 

irritabilidade, impactencia, mau humor, tempo curta, pressao, exigencias 

exacerbadas, falta de integrac;ao da equipe. Tudo isso vai sendo somado ate o ponto 

em que o proprio organismo nao suporta mais. Surge, a desmotivac;ao, o estresse 

que minam o born andamento do trabalho de qualquer empresa. 
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Com as organiza<;oes exigindo cada vez mais de seus funcionarios, e preciso 

que se volte uma atenyao especial a qualidade de vida no trabalho. 

Ap6s analise do estudo, percebe-se que o investimento no fator humano pode 

ser apontado como urn dos caminhos a serem seguidos para o alcance dos 

resultados. Pois como a Apsen se destacada das demais empresas por ter 

consciencia de que o sucesso da empresa depende da qualidade de vida de seus 

funcionarios, ela devera, ter os objetivos pessoais, atrelados aos da empresa, ou 

seja, devera manter a valorizayao e o cuidado com o capital humano, o que 

ocasionara urn ambiente saudavel, com oportunidade de aumentar e qualificar a 

produtividade, e consequentemente obtera, a motivayao, satisfayao, a alegria e a 

auto-realiza<;ao de seus colaboradores. E uma convicyao: pessoas que trabalham 

satisfeitas produzem melhor. 

Segundo o brasileiro Carlos Ghosn, presidents mundial da Renault, o homem 

que tirou a Nissan da falencia e e considerado o Henry Ford do seculo 21 diz o 

seguinte: "A (mica coisa que faz a diferenya e a motiva<;ao. Se voce perder a 

motiva<;ao, aos poucos voce perde tudo". 

0 proprio pensamento de Henry Ford nos traz a tona a importancia do 

caminho que escolhemos com foco na motivayao e atitude quando disse: "Se voce 

pensa que pode ou pensa que nao pode, de qualquer forma voce estara certo". 

Uma empresa nunca quebra hoje.Quebra cinco anos antes. Nao e 

falencia financeira, e fah3ncia motivacional. 

Vivemos num mundo onde o futuro nao e uma repeti<;ao do passado. 

Lamentavelmente, algumas pessoas ainda continuam com a cabeya no seculo 19 e 

o corpo no seculo 21. As certezas de hoje se tomarao os absurdos de amanha. 

Os motivados enxergam oportunidades nas dificuldades, os desmotivados 

enxergam dificuldades nas oportunidades. Os positivos fazem, os negativos 

reclamam. 

Motiva<;ao nao e cesta basica, nao e festa de final de ano. Motivayao e 

coisa seria, e ciencia e quanto mais competitividade, quanto mais feroz uma 

economia, mais ousadas serao as a<;Qes de marketing e mais importancia ganha a 

motiva<;ao humana. 
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82% das maiores empresas do mundo vieram do "absolutamente nada", 

vieram da garra de seus fundadores, do compromisso destas equipes de trabalho 

que acreditaram no seu talento, no seu modele de a~o e construiram a sua grande 

diferenc;a em rela~o aos outros no mercado. Apenas 18% foram heranc;as de uma 

gera~ao para outra. 

0 que faz a diferen~a entre rices e pobres no mundo e a maneira de se 

pensar e o plano de a~ao ap6s ideias que podem ser maravilhosas desde que 

colocadas em pratica, "caso contrario elas irao se juntar no cemiterio de milhoes de 

ideias que iriam revolucionar o mundo". lriam, porque nao sairam do papel ou 

sequer do pensamento. 

No mundo atual, a qualidade de vida passou a ser urn beneficia atraente para 

altos funcionarios. E esse urn dos trunfos da Industria Farmaceutica Apsen. A 

qualidade de vida e o atributo que faz diferenc;a para os colaboradores da empresa. 

Na verdade o que as empresas procuram e a melhor forma de se desenvolver 

motiva~ao e a promo~ao da qualidade de vida no trabalho. Para a administra~ao 

modema o desafio e manter os funcionarios motivados, estabelecer urn ambiente 

com qualidade de vida, dentro da realidade do mercado competitive. Esse desafio, 

de se trabalhar com urn grau elevado de satisfa~ao e com urn ambiente onde as 

pessoas exer~am suas fun¢es na medida certa, com certeza ira transformar as 

organiza¢es que estiverem preocupadas com tal aspecto, pais o ser humane e 

essencial para o sucesso das mesmas. 

Sendo assim, o estudo confirma que, as a¢es da empresa devem estar 

focadas no capital humano, caracterizado e interessado em desenvolver suas 

habilidades com autonomia, num ambiente harmonioso e de dimensoes horizontais, 

em que as decisoes sao tomadas em conjunto, e nao deliberadas do tope da cadeia 

hierarquica. Pode-se afirmar, com todo o exposto, que nao ha urn unico e perfeito 

modele de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) a ser escolhido como o melhor ou 

mais eficaz. Cada modelo enfatiza questoes importantes que condizentes com a 

realidade das organiza¢es. Deve-se lembrar de que o primeiro passe e considerar a 

suprema saliemcia deste tema e buscar, de acordo com as especificidades 

relacionadas a cada ambiente, atender, de maneira gradativa e constantemente 

avaliada, as deficiemcias do sistema. 
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6.1 ANEXO-A 
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Esta pesqmsa pretende identificar como os fatores relacionados a qualidade de vida, 

considerada indispensavel a produtividade e a competitividade, cruciais a sobrevivencia e 

sucesso para toda e qualquer empresa, podem contribuir para a melhoria da produtividade, e 

influenciar a motivacao dos colaboradores da lndilstria Farmaceutica Apsen. 

Solicitamos sua colaborafAo no sentido de responder com :franqueza e precisao as perguntas 

deste questionario, para que se possa ter urn maior conhecimento da relacao 

empresa/colaborador. Nao sendo necessaria sua identificacao. 

Entrevistador (a): Josi Cassia Dancine Ezidio 

Local da entrevista: 

1.Sexo 

Feminino ( ) 

2.Idade (anos) 

Masculino ( ) 

a- menos de 30 ( ) 

3. Tempo de Empresa (anos) 
a- Menos de 05 ( ) 
b- De 05 a 10 ( ) 
c- 10 ou mais ( ) 

b- Mais de 30 ( ) 

4. Tempo no cargo exercido (anos) 

a- Menos de 02 ( ) 
b- De 02 a 04 ( ) 
c- De04 a06 () 
d-10 ou mais ( ) 

5. Grau de instru~o 
a- superior (cursando) ( ) 
b- Superior( ) 
c- Pos-gradua~o ( cursando) ( ) 
d- Pos-gradua~ao ( ) 

Das questoes abaixo, escolher apenas a altemativa que representa a descri~ao mais 
precisa referente ao seu trabalho. 

6.A empresa disponibiliza quantidade e a qualidade ideal de material e 



equipamentos para que se possam executar bern suas tarefas diarias 
a- sim ( ) 
b-nao() 
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7.Quanto as condi~es de trabalho, que a empresa lhe oferece, para que voce 
desempenhe suas atividades, como voce as classificaria: 
a- otimas ( ) 
b- boas ( ) 
c- ruins ( ) 

8.Com que intensidade seu trabalho exige que voce fa~a diferentes coisas utilizando 
varias de suas habilidades e talentos? 
a- Muito pouco: meu trabalho exige que eu realize sempre as mesmas rotinas( ) 
b - A variedade e moderada ( ) 
c - Muito: meu trabalho exige que eu fa~ muitas coisas diferentes utilizando 
diferentes habilidades e talentos ( ) 

9. Com que freqiiencia, gerentes ou colegas falam com voce sobre o modo como 
realiza seu trabalho? 
a- Raramente ( ) 
b- As vezes ( ) 
c- Sempre ( ) 

10.No final de mais urn dia de trabalho, voce se sente estafado, cansado, 
desmotivado? 
a- Sim ( ) 
b- Nao ( ) 
c-As Vezes ( ) 

11. Qual a rela~o com seus colegas de trabalho 
a- Otimo ( ) 
b- Ruim ( ) 
c- Regular ( ) 

12. Em sua opiniao, quem e responsavel pela qualidade de vida no trabalho? 
a- Diretoria ( ) 
b- Gerencia ( ) 
c- Funcionario ( ) 

13. Sua empresa busca altemativas para melhorar o desempenho dos funcionarios? 
a-Sim ( ) 
b-Nao ( ) 
c-Nao sei ( ) 

14.0 que voce espera da empresa em que trabalha? 
a- Mais respeito por parte de seus colegas de trabalho ( ) 
b- Mais respeito por parte de seus superiores ( ) 
c- Melhor salario e beneficios 
d- Promo~ao ( ) 

15. A empresa incentiva atividades entre os funcionarios fora do ambiente 



profissional? 
a- Jamais ( ) 
b- raramente ( ) 
c- ocasionalmente ( ) 
d- freqiientemente ( ) 
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16. A empresa promove a~oes educativas referentes a riscos de doen~as e acidentes 
de trabalho? 
a- Jamais ( ) 
b- raramente ( ) 
c- ocasionalmente ( ) 
d- freqiientemente ( ) 

17. Quanto ao tratamento dado pelos superiores favorecendo o desenvolvimento de 
urn clima de colabora~ao e trabalho em equipe, qual o seu gran de satisfa~ao? 
a- Totalmente insatisfeito ( ) 
b- Insatisfeito ( ) 
c- Indiferente ( ) 
d- Satisfeito ( ) 

18. A empresa oferece oportunidade de crescimento profissional? 
Sim() 
Nao () 

19. Qual o gran de satisfa~ao em rela~ao as oportunidades de desenvolvimento para 
crescimento profissional que a empresa oferece. 
a - Totalmente insatisfeito ( ) 
b- Insatisfeito ( ) 
c- Indiferente ( ) 
d- Satisfeito ( ) 

20. Seu gerente possibilita urn relacionamento interpessoal que estimule seu 
desenvolvimento no trabalho? 
a- Sim ( ) 
b- Nao ( ) 

21. Voce costuma receber apoio da gerencia em razao a problemas de ordem 
particular? 
a- Sim ( ) 
b- Nao ( ) 

22. Quanto ao equilibrio entre a sua vida pessoal e a profissional, como voce se sente: 
a- Totalmente insatisfeito ( ) 
b- Insatisfeito ( ) 
c- Indiferente ( ) 
d- Satisfeito ( ) 

23.Em rela~ao ao seu nivel de estresse no ambiente de trabalho, como voce o 
classificaria: 
a-Alto ( ) 
b-Medio ( ) 
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c-Minimo ( ) 

24. Qual o fato que mais lhe trouxe satisfa~o e qual o que lhe trouxe insatisfa~ao no 
trabalho? 
a- Satisfa~o:-----------------------------------------------------------

b- IIlsatisfa~ao:-------------------------------------------------------------------------------

25. Descreva as caracteristicas de um profissional que voce admira: 




