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Resumo:
O trabalho teve como objetivo geral demonstrar na percepção dos funcionários quais os
indicadores de qualidade de vida no trabalho exercem mais impacto em uma Marmoraria do
Pontal. Foram abordados conceitos sobre a qualidade de vida no trabalho, os obstáculos encontrados
e os seus desafios. A abordagem do tema foi predominantemente quantitativa e quanto aos objetivos,
foi descritiva. A amostra é por conveniência e a amostragem é não probabilística. Para a coleta de dados
aplicou-se 15 questionários na amostra final e 3 questionários pré-teste. Foi possivel observar que na

percepção dos funcionários há mais fatores positivos que negativos em relação a qualidade de vida no
trabalho nessa marmoraria. Concluindo que é de extrema importância que a empresa estudada mantenha
periodicidade da aplicação da pesquisa para assim poder melhorar o seu nível de qualidade no trabalho,
mantendo funcionários mais motivados e produtivos, conquistando melhores resultados.
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Analysis of the Satisfaction of the Quality of Life in the Work of the
Employees of a Marmoraria in the City of Ituiutaba / MG

Abstract
The main objective of this study was to demonstrate in the employees' perception the indicators of quality
of life at work have the most impact on a Pontal Marmoraria. Concepts about quality of life at work,
obstacles encountered and their challenges were discussed. The approach of the theme was predominantly
quantitative and regarding the objectives, was descriptive. The sample is for convenience and sampling is
non-probabilistic. For the data collection, 15 questionnaires were applied in the final sample and 3 pretest questionnaires. It was possible to observe that in the perception of the employees there are more
positive factors than negative ones regarding the quality of life at work in this marble factory. Concluding
that it is extremely important that the company studied maintain periodicity of the application of the
research in order to improve its quality level at work, keeping employees more motivated and productive,
achieving better results.
Key-words: Quality of life at work, Marmoraria, Officials

1 Introdução
A qualidade de vida no trabalho influencia, no rendimento e na produtividade dos funcionários
em uma empresa, e esta deve entender que o funcionário estando motivado terá mais
produtividade e trará resultados positivos dentro da organização. O empresário deve preocupar
com o bem estar de seu funcionário, e sempre estar atento às necessidades e melhoria no
ambiente de trabalho, visando sempre melhorar a sua produtividade através da satisfação dos
que trabalham na empresa.
A insatisfação é negativa tanto para o funcionário como para a empresa. O sucesso de uma
organização se dá pelo desempenho das pessoas que nela trabalham. É preciso que se tenha
trabalhadores com ânimo e motivação, e é preciso também que haja empresas capazes de
motivar e oferecer qualidade de vida no trabalho. (VIANNA, 1994; CARVALHO, 1994).
A qualidade de vida no trabalho, é uma preocupação desde o incio da existencia do homem.
No decorrer dos anos ganhou diversas conotações e títulos, porém o objetivo nunca mudou, e
sempre foi de satisfazer as necessidades dos funcionários em suas atividades do dia-a-dia,
tornando prazeroso aquilo que se faz. (RODRIGUES, 1994).
A fim de melhorar o posicionamento competitivo no mercado e a qualidade de vida no trabalho,
as organizações estão buscando produtividade e processo de mudança, o que tem se tornado
práticas de competitividade (ALBUQUERQUE; FRANÇA, 1996).
Conforme Pereira (2006) o conceito da qualidade de vida no trabalho está sendo adotado pelas
empresas que desejam ser fortemente competitivas em mercados altamente globalizados. O fator
humano é elemento principal de diferenciação, além de ser o agente responsável pelo sucesso
ou fracasso de todo e qualquer negócio. Para que as empresas consigam a satisfação de seus
clientes, é necessário que se tenha funcionários satisfeitos e que estejam envolvidos com o
objetivo da organização.
Dentro do contexto faz-se a seguinte pergunta: qual a satisfação da qualidade de vida em relação
ao trabalho de uma Marmoraria do Pontal. Dessa forma o trabalho tem como objetivo geral
demonstrar na percepção dos funcionários quais os indicadores de qualidade de vida no trabalho
exercem mais impacto em uma Marmoraria.
A justificativa deste estudo é como esse segmento de atividade busca a satisfação do seu
funcionário, a produtividade e o seu desempenho. É importante sabermos se a qualidade de vida
no trabalho está de fato em primeiro lugar na organização e se seus trabalhadores estão
motivados e desempenhando suas funcões com êxito. A marmoraria por ser uma empresa onde
se tem um trabalho mais artesanal, no qual se trabalha com mármores e granitos, é de suma
importância uma pesquisa sobre a qualidade de vida nesse setor.
Este trabalho esta dividido em cinco seçoes, sendo esta a parte introdutória, a segunda o
referecial teórico, seguida dos procedimentos metodológicos, resultados da pesquisa e a
conclusão.
2 Referencial Teórico
Nesta seção é destacada as teorias sobre a qualidade de vida no trabalho, os obstáculos
encontrados e os seus desafios.
2.1 Qualidade de Vida no Trabalho
A qualidade de vida no trabalho é um tema muito estudado para a verificação das hierarquias
com os outros setores operacionais dentro de uma organização, para assim, obter o bem-estar
de ambas as partes. Isso leva a um ambiente de trabalho mais saudável e agradável. Seguindo

essa ideia, entende-se que a qualidade de vida no trabalho (QVT) é o conjunto das ações de uma
empresa no sentido de implantar melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais no
local de trabalho (LIMONGI-FRANÇA, 1996).
A definição de qualidade de vida no trabalho tem sida avaliada e questionada através de anos,
conceituando-se como modismo passageiro, porém como um processo que consolida a procura
do desenvolvimento organizacional e humano (LIMONGI-FRANÇA et al., 2002).
O movimento sindical que houve após a grande crise dos anos de 1930, centra-se na segurança
e na salubridade do trabalho, no aumento de salários e no tratamento dispensado ao trabalhador,
o que relacionam diretamente com a qualidade de vida no trabalho.
“A origem do movimento de qualidade de vida no trabalho remontou em 1950, com o
surgimento da abordagem sócio-técnica” (MORETTI, 2003, pag.3). Ou seja, também está
relacionada ao enfoque da psicologia, o qual considera a existência de uma ligação positiva entre
produtividade e o estado de ânimo da pessoa, afirmando que é possível elevá-los mediante a
melhoria das relações humanas. Em 1960, a igualdade de oportunidades e os incontáveis
esquemas de enriquecimento do trabalho, fazem parte dos novos conceitos para a década
(LIMONGI-FRANÇA et al., 2002).
Nos anos 70, surge principalmente nos EUA, um movimento pela qualidade de vida no trabalho,
por causa da preocupação com a competitividade internacional e o sucesso dos estilos e técnicas
gerenciais dos programas de produtividade do Japão centrado nos empregados (MORETTI,
2003).
O termo qualidade de vida é extenso e compreende as necessidades, crenças, valores e
expectativas dos trabalhadores. Compreende também fatores situcionais como tecnologia,
recompensa, o ambiente de trabalho e a economia. Além de tudo isso, a QVT esta diretamente
ligada a satisfação, desempenho e desenvolvimento dos trabalhadores (WALTON, 1973;
QUIRINO e XAVIER, 1987; FERNANDES, 1988).
Em outra definição de Chiavenato (2009), a qualidade de vida no trabalho poder ser o grau em
que os membros da organização são capazes de satisfazer suas próprias necessidades através de
sua atividade na organização.
Segundo Pereira (2006, pag.12) “a qualidade de vida no trabalho tem sido utilizada como
indicador das experiências humanas no local de trabalho e o grau de satisfação das pessoas que
desempenham o trabalho”.
Ainda conforme o mesmo autor, muitas empresas vêm fracassando devido a falta de um
posicionamento estratégico para implantar a qualidade de vida no trabalho, pois é tratada como
uma despesa e não como um investimento.O trabalho humano pode afetar todas as dimensões
da vida: espiritual, física, afetiva e intelectual.
Moretti (2003) descreve que a satisfação no trabalho não está isolada da vida de uma pessoa
como um todo. Também diz que a qualidade de vida no trabalho nos dias de hoje, pode ser
entendida como uma forma de pensamento que envolve organizações, pessoas e trabalho,
destacando dois importantes aspectos: a preocupação do bem-estar do trabalhador, sua
eficiência e a eficácia da organização como um todo; e a participação dos trabalhadores nas
decisões e problemas da organização.
Surge alguns conceitos sobre a qualidade total para se desenvolver um bom trabalho,
destacando-se: remuneração justa e adequada; segurança e salubridade do trabalho;
oportunidade de utilizar e desenvolver habilidade; oportunidade de progresso e segurança no
emprego; integração social na organização; leis e normas sociais; trabalho e vida privada; e por
último, significado social da atividade do empregado (LIMONGI-FRANÇA et al., 2002).

Ainda segundo Limongi-França et al. (2002) ao analisar os diversos enfoques da qualidade de
vida no trabalho, concluem que há uma relação direta entre a posição diante da QVT e os
seguintes tipos de visão: democrática, gerencial, sindical e humanista, como é mostrado no
quadro 1:

Quadro 1: Visões da qualidade de vida no trabalho
Visão democrática
Democracia industrial
Aumento da participação dos empregados
na tomada de decisões;
Alcance das metas do movimento de relações
humanas.
Visão sindical
Conquistas sociais
Alcance de porção mais equitativa de entradas
e recursos da organização produtiva;
Alcance de condições de trabalho mais
humanas e saudáveis.

Visão gerencial
Aumento da
produtividade
Melhora dos inputs humanos antes dos
inputs tecnológicos ou capital para a
produção.
Visão humanista
Satisfação de necessidades
Satisfação no cargo;
Humanização do trabalho;
Organização personalizada;
Desenvolvimento organizacional.

Fonte: Mendelewski e Orrego (1980).

Essas visões são capazes de orientar áreas de concentração de resultados e percepções
específicas da QVT.
2.2 Obstáculos e Desafios na Qualidade de Vida do Trabalho
Conforme Albuquerque e França (1996), existe um distanciamento entre o que é discutido
dentro de uma organização e o que é colocado na prática, ou seja, todos acham importante a
implantação dos programas sobre a qualidade de vida no trabalho, porém na prática sobressai
o imediato e os investimentos de médio e longo prazo são deixados para depois.
Como diz Pereira (2006) uma grande parte dos programas de qualidade de vida tem origem nas
atividades de saúde e segurança no trabalho e ainda existem aqueles que não se associam a
programas de qualidade ou melhoria empresarial. A qualidade de vida só tem resultado quando
deixa de ser restrita a programas internos de lazer ou de saúde e passa a ser analisada num
sentido mais amplo, abrangendo qualidade das relações de trabalho e suas conseqüências na
saúde dos indivíduos e da organização. A qualidade de vida no trabalho, nada mais é do que
condições adequadas e os desafios de respeitar todos dentro de uma empresa e de ser respeitado.
Pereira (2006) enfatiza que para obter sucesso contínuo, a empresa tem que ser expert no alcance
de resultados, na manutenção de um clima interno agradável e motivador, além de realizar
abertura para a inovação e a flexibilidade. As empresas estão se desempenhando para
monopolizar a atenção e o coração de seus funcionários, porém os benefícios não são
suficientes.
Ainda conforme Pereira (2006) existe dois grandes desafios que as empresas enfrentam
atualmente: o primeiro está associado com a necessidade de uma força de trabalho saudável,
motivada e preparada para a crescente competição do mercado; o segundo está relacionado com
a capacidade que a empresa tem em responder à demanda de seus colaboradores em relação a
uma melhor qualidade de vida.

Para que a empresa alcance bons resultados, uma melhora na produtividade significa dignidade,
motivação, participação no desempenho e no desempenho do trabalho na organização. Para um
melhor entendimento, significa desenvolver indivíduos cujas vidas podem ser produtivas em
todos os sentidos (LIMONGI-FRANÇA et al., 2002).
3 Procedimentos Metodológicos
Esta seção apresenta a amostra e os procedimentos para a coleta de dados.
3.1 Amostra
A amostra da pesquisa foi por conveniencia, não probabilistatica. A marmoria é uma empresa de
pequeno porte e possui um total de vinte e cinco funcionários. O questionário final foi aplicado
com 15 funcionários e outros 3 funcionários participaram do pré-teste, os quais não fizeram parte
da amostra final. Os outros sete funcionários não fizeram parte da pesquisa, pelo motivo de dois
estarem de férias, um de licença médica e quatro não quizeram participar.
Verificando a abordagem do problema, esta pesquisa aponta para uma linha predominantemente
quantitativa, que segundo Malhotra (2012, p.110) “procura quantificar os dados e, normalmente,
aplica alguma forma da análise estatística”.
No que diz respeito aos objetivos da pesquisa, ela se enquadra no tipo de pesquisa descritiva
com uma perspectiva longitudinal, ou seja, se a pesquisa for aplicada em outra época, terá como
fazer uma comparação da mudança da satisfação da qualidade de vida no trabalho com os
funcionários da empresa. Conforme Mattar (2008), a pesquisa descritiva é usada quando a
intenção é descrever as características de um grupo, estimar a proporção de elementos numa
população específica, que possui determinados comportamentos e características e também de
ser usada para analisar ou descobrir a existência de relação entre as variáveis.
3.2 Procedimentos para a Coleta de Dados
Para a coleta de dados foi realizado um pré-teste com 3 funcionários da Marmoraria, esse número
representa 10% da amostra total (Hair, 2005). Esses sujeitos foram usados para testar o
instrument verificando a clareza das alternativas que formam o questionário. O questionário final
foi aplicado com 15 funcionários.
Conforme o quadro 3, as assertivas foram conservadas, pois não houve dúvidas e nem
questionamentos por parte dos respondentes do pré-teste.
Quadro 2: Assertivas do questionário
1. O tempo de trabalho dos funcionários é suficiente para a realização das tarefas.
2. O intervalo de almoço e lanche é suficiente para a satisfação das necessidades e não prejudica em nada o
trabalho dos funcionários.
3. A jornada de trabalho é cansativa ou estressante para os funcionários.
4. Na Empresa todos utilizam as ferramentas e técnicas de proteção e segurança.
5. A Empresa realiza exames médicos periódicos e de admissão.
6. Os funcionários necessitam receber autorização superior para decidirem o que fazer e como fazer o trabalho.
7. É da responsabilidade dos funcionários: o resultado, o bom desempenho e qualidade do trabalho que
executam.
8. A Empresa investe na capacitação dos funcionários através de treinamentos.
9. O trabalho que os funcionários desenvolvem permite a utilização do conhecimento, experiência e
habilidades de cada um.
10. Os funcionários avaliam os resultados e processos do trabalho que desenvolvem.
11. Os superiores dos funcionários apontam os erros cometidos por eles de maneira clara e objetiva.
12. A Empresa reconhece e valoriza os seus acertos e os de seus colegas.
13. A Empresa somente demite funcionários caso tenha motivos justos.
14. A todos os empregados é dada a liberdade e abertura para as sugestões de trabalho.
15. Os funcionários sentem a vontade para expressar suas opiniões aos seus superiores.
16. As normas e rotinas da Empresa são bem divulgadas e são debatidas por todos.

17. Todos os direitos trabalhistas são respeitados e cumpridos pela Empresa (férias, 13º salário, carteira
assinada, etc.).
18. Fora do trabalho, os funcionários têm tempo disponível para lazer e atividades sociais.
19. No tempo livre, os funcionários praticam atividades esportivas com regularidade.
20. Os funcionários têm conhecimento necessário ou suficiente para decidir o que fazer e como fazer o
trabalho.
21. Os funcionários se consideram importantes para que a Empresa atinja seus objetivos.
22. Os trabalhos dos funcionários são muito importantes para eles mesmos.
23. Dentro da Empresa os funcionários têm chances de promoção.
24. A Empresa incentiva os empregados para continuar seus estudos.
25. Existe discriminação (religião, raça, sexo) da Empresa junto aos seus empregados.
26. O trabalho dos funcionários influencia ou prejudica vida familiar de cada um.
27. Os funcionários têm orgulho de dizerem onde trabalha.
28. A Empresa é reconhecida e possui prestígio na cidade e região.
29. Para os funcionários, faz diferença trabalharem na Marmoraria X ou em outra empresa.
30. Os funcionários se sentem realizados com o trabalho que desenvolvem.
31. Os salários dos funcionários se comparados com as funções que desempenham são considerados justos.
32. Os salários dos funcionários se comparados aos das outras empresas do ramo, são considerados justos.
33. Existe diferença salarial entre os empregados que ocupam a mesma função.
34. Como os funcionários consideram o relacionamento entre os colegas.
35. Como os funcionários consideram o relacionamento existente entre os superiores e os demais empregados.
36. Como os funcionários consideram o espírito de comprometimento e colaboração na Empresa.
37. Como os funcionários classificam as condições ambientais de trabalho (iluminação, higiene, ventilação e
organização) na Empresa.
38. Como é a imagem da empresa junto à comunidade local.
39. É do conhecimento dos funcionários processo completo de produção da Empresa.
Fonte: Autores do trabalho

4 Resultados da Pesquisa
Esta seção apresenta o perfil da amostra e a análise estatística descritiva.
4.1 Perfil da Amostra
A análise das frequências sobre o perfil dos 15 respondentes dos questionários define que quanto
ao sexo 66,7% são homens e 33,3% são mulheres. A maioria tem faixa etária de idade acima de
45 anos (40%). Em relação ao estado civil 26,7% são solteiros e 73,3% são casados.
46,7% tem menos de um ano de serviço na empresa. A representatividade do cargo é composta
por 53,4% na produção, 20% são vendedores, 13,3% são gerentes e 13,3% trabalham no setor
administrativo.
4.2 Estatística Descritiva
A seguir, o quadro 4 mostra a análise extraída do software estatístico SPSS, onde é possível ver
as análises de frequência das variáveis, mostrando suas respectivas porcentagens:

Quadro 3: Assertivas e seus respectivos resultados
Afirmativas
1. O tempo de trabalho dos funcionários
é suficiente paraAfirmativas
a realização das tarefas.
2. O intervalo de almoço e lanche é
suficiente para a satisfação das necessidades
e não prejudica em nada o trabalho dos
funcionários.
3. A jornada de trabalho é cansativa
ou estressante para os funcionários.

Sempre

Quase
sempre
33,3%

Às vezes Raramente Nu n c a

53,3%

46,7%

4. Na Empresa todos utilizam as
ferramentas e técnicas de proteção e
segurança.
5. A Empresa realiza exames
medicos periódicos e de admissão.
6. Os funcionários necessitam
receber autorização superior para
decidirem o que fazer e como fazer o
trabalho.
7. É da responsabilidade dos funcionários:
o resultado, o bom desempenho e qualidade
do trabalho que executam.
8. A Empresa investe na capacitação
dos funcionários através de treinamentos.
9. O trabalho que os funcionários
desenvolvem permite a utilização do
conhecimento, experiência e habilidades de
cada um.
10. Os funcionários avaliam os resultados
e processos do trabalho que desenvolvem.

66,7%

46,7%
53,3%

60%
73,3
73,3%

33,3%

11. Os superiores dos funcionários
apontam os erros cometidos por eles de
maneira clara e objetiva.
12. A Empresa reconhece e valoriza os
seus acertos e os de seus colegas.

93,3%

13. A Empresa somente demite
funcionários caso tenha motivos justos.
14. A todos os empregados é dada a
Liberdade e abertura para as sugestões de
trabalho.
15. Os funcionários sentem a vontade
para
expressar
opiniões
aos seussão
16. As
normas suas
e rotinas
da Empresa
superiores
bem divulgadas e são debatidas por todos.

86,7%

17. Todos os direitos trabalhistas
são respeitados e cumpridos pela
Empresa
(férias,
13ºdosalário,
carteira
etc.).
18. Fora
trabalho,
os assinada,
funcionários
têm tempo disponível para lazer e
atividades sociais.
19. No tempo livre, os funcionários
praticam atividades esportivas com
regularidade.

100%

46,7%

60%

66,7%
86,7%

66,7%

80%

Muito
20. Os funcionários têm
40%
conhecimento necessário ou suficiente para
decidir o que fazer e como fazer o trabalho.
21. Os funcionários se
consideram importantes para que a
Empresa atinja seus objetivos.
22. Os trabalhos dos funcionários são
86,7%
muito importantes para eles mesmos.
23. Dentro da Empresa os funcionários
têm chances de promoção.
24. A Empresa incentiva os empregados
para continuar seus estudos.
25. Existe discriminação (religião, raça,
sexo) da Empresa junto aos seus
26.
O trabalho dos funcionários influencia
empregados.
ou prejudica vida familiar de cada um.
27. Os funcionários têm orgulho de
dizerem onde trabalha.
28. A Empresa é reconhecida e
possui prestígio na cidade e região.

Bastante Mais ou
menos

Pouco

Nada

60%

40%

40%

40%

100%
60%
80%
73,3%

29. Para os funcionários, faz
53,3%
diferença trabalharem na Marmoraria X ou
em outra empresa.
30. Os funcionários se sentem realizados
com o trabalho que desenvolvem.
31. Os salários dos funcionários
se comparados com
as
funções
que desempenham são considerados justos.

46,7%
60%

32. Os salários dos funcionários
se comparados aos das outras empresas
do ramo, são considerados justos.
33. Existe diferença salarial entre
os empregados que ocupam a mesma
função.
34. Como os funcionários consideram
o relacionamento entre os colegas.
35. Como os funcionários consideram
o relacionamento existente entre os
36.
Comoe os demais
funcionários
consideram
superiores
empregados.
o espírito de comprometimento e
colaboração na Empresa.

53,3%

46%
Ótimo Bom
53,3%

Razoável Ruim

Péssimo

Ótimas Boas

Razoáveis Ruins
53,3%

Péssimas

Ótima

Boa

Razoável Ruim

Péssima

Não

Conheço
em parte

66,7%
60%

37. Como os funcionários classificam as
condições
ambientais
de
trabalho
(iluminação,
higiene,
ventilação
e
organização) na Empresa.
38. Como é a imagem da empresa junto
à comunidade local.

66,7%
Sim

39. É do conhecimento dos
93,3%
funcionários processo completo de produção
da Empresa.
Fonte: Autores do trabalho

Diante dessas análises notou-se que a empresa cumpre com os direitos trabalhistas de cada
funcionário (férias, 13º salário, carteira assinada, etc.), respeitando os direitos de todos. A
maioria dos funcionários acha o trabalho importante o que ajuda na motivação de cada um.
Todos os funcionários não veem algum tipo de discriminação de religião, de raça e de sexo
dentro da empresa, ou seja, na visão deles todos são iguais. Os funcionários se relacionam bem
uns com o outros. Alguns também não veem na empresa oportunidade de promoção, de
crescimento interno. Por fim foi possivel observar que na percepção dos funcionários há mais fatores
positivos que negativos em relação a qualidade de vida no trabalho nessa marmoraria.
5 CONCLUSÃO
O trabalho teve como objetivo geral demonstrar na percepção dos funcionários quais os
indicadores de qualidade de vida no trabalho exercem mais impacto em uma Marmoraria do
Pontal .O objetivo foi alcançado e pode-se concluir que os resultados das frequências de cada
assertiva do questionário aplicado observaram-se que os funcionários estão satisfeitos com a
empresa em que trabalham. Os resultados extraídos das análises auxiliam para que a empresa
avalie suas estratégias buscando sempre manter esse resultado positivo. De acordo com tudo que
foi dito e elucidado nessa pesquisa, fica claro a importância da qualidade de vida no trabalho,
pois o funcionário e o empresário tem qualidade na vida pessoal, no convívio social com os
outros, satisfação e motivação com a empresa, e consequentemente uma produtividade positiva
na organização. A motivação dos funcionários está associada a qualidade de vida nas empresas.
Um dos fatores essenciais, hoje em dia, é que o trabalhador tenha condições para desempenhar

com eficiência e eficácia o seu serviço, colaborando dessa forma com a empresa em sua
lucratividade.Nas implicações gerenciais, a pesquisa serve como base para gestores do mesmo
segmento ou de outros do comércio uma análise sobre a qualidade de vida no trabalho,
preocupando-se com o desempenho e a competitividade no Mercado atual. Como implicações
acadêmicas, percebe-se que os estudos da satisfação da qualidade de vida no trabalho está longe
de ser esgotado. Espera-se que os resultados vindos desta pesquisa, incentivem novos estudos,
em outros segmentos, a aplicação de uma pesquisa qualitativva com os funcionários, a
comparação com outras marmorarias do mesmo porte e entrevista com os gestores de empresas
de pequeno porte sobre a qualidade de vida dos funcionários. Isso possibilita ampliar o arsenal
de conhecimentos sobre o tema, possibilitando um melhor entendimento de diferentes formas
de qualidade de vida no trabalho, nos diversos formatos organizacionais que constituem o
mercado de comércio e serviços.
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