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RESUMO 

 
Este estudo teve por objetivo central analisar e descrever como os empregados de 
uma empresa inserida no setor têxtil, localizada no interior do Estado de Minas 
Gerais percebem a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). Foram entrevistados 10 
sujeitos de cada categoria socioprofissional: operacionais (linha de produção), 
administrativos (pessoal de escritório) e gestores (gerentes e supervisores), 
totalizando trinta entrevistados selecionados pelo método da “Bola de Neve”, com o 
critério de no mínimo sete anos de tempo de trabalho na empresa. Tratou-se de uma 
pesquisa qualitativa e descritiva, tendo sido adotado o método do estudo de caso. 
As categorias foram definidas a priori, a partir dos objetivos do estudo, e as 
subcategorias foram definidas a partir dos dados coletados. A coleta dos dados foi 
feita por meio de entrevistas semiestruturadas, do tipo aberta, gravadas, transcritas 
e analisadas por tabelas Excel, tendo como suporte a análise de conteúdo. 
Relacionaram-se as verbalizações dos entrevistados com os teóricos da temática 
QVT, principalmente Morin (2001), Limongi-França (1996), Werther e Davis (1983), 
Westley (1979), Hackman e Oldham (1975) e Walton (1973). Além disso, foram 
considerados estudos sobre o tema no Brasil e na Europa, bem como sobre as 
contribuições das teorias críticas da Administração para analisar as políticas e 
estratégias de Recursos Humanos adotadas pela organização. O estudo constatou a 
ausência de um programa formal de QVT na empresa, porém suas políticas e 
práticas de RH convergem na direção do que os autores que discutem o tema 
preconizam em relação à busca pela qualidade de vida e satisfação dos 
empregados no seu ambiente laboral. Nesse sentido, os sujeitos entrevistados, de 
modo geral, percebem ter qualidade de vida no seu contexto de trabalho. No 
entanto, se mostraram insatisfeitos, principalmente, em relação a elementos como: 
feedback, reconhecimento, comunicação interna, participação nos lucros e 
resultados da empresa e em uma das unidades pesquisadas, a ausência de políticas 
igualitárias para ascender na carreira, quanto ao gênero. O estudo permitiu a 
compreensão de que a QVT não pode ser percebida como uma prática isolada que 
ocorre na contramão dos fatos históricos, mas, ao contrário, ela só se efetiva se for 
uma expressão genuína desses fatos, bem como deve estar inserida num contexto 
socioeconômico coerente.  
 
Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho. Estratégias de Sedução. Bem-

estar. 
 



 

 

ABSTRACT 

 
This study had as an objective to analyze and describe how employees of a 
company in the textile sector located in the midland of the state of Minas Gerais 
notice the Life Quality at Work (LQW). 10 subjects from each social-professional 
category were interviewed: operational (line of production), administrative (office 
staff) and managers (managers and supervisors), totalizing thirty interviewees 
selected by the “Snow Ball” method, with the 7-year work time period minimum 
criteria. It was a qualitative and descriptive research using the case study method. 
The categories were defined beforehand, starting from the goals of this study, and 
the subcategories were defined from the collected data. The data collection was 
done through semi-structured interviews which were open, recorded, transcribed and 
had excel-table analysis supported by analysis of content. The interviewees‟ 
verbalizations were associated with the theorists of the thematic LQW, mainly Morin 
(2001), Limongi-França (1996), Werther and Davis (1983), Westley (1979), Hackman 
and Oldham (1975) and Walton (1973). Besides that, studies about this theme in 
Brazil and in Europe were taken into consideration as well as the studies about the 
contributions of the critical theories of Administration to analyze the policies and 
strategies of Human Resources adopted by the organization. The study stated the 
absence of a formal LQW program in the company. However, its policies and 
practices of HR converge towards what the authors who discuss the thematic preach 
about the search for life quality and employee satisfaction at the work place. This 
way, the subjects interviewed notice having quality of life in the work context. On the 
other hand, they are unsatisfied, mainly, when it comes to things such as: feedback, 
recognition, internal communication, profit sharing and company results and one of 
the units researched: the absence of egalitarian policies to career rising when it 
comes to gender. The study allowed the comprehension that LQW cannot be noticed 
as one isolated practice against historical facts, as well as it should be inserted in a 
coherent social-economic context. 
 
Key-words: Life Quality at Work. Seduction Strategies. Well-being. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas do século XX e neste início do XXI, observaram-se 

transformações significativas na relação capital e trabalho, merecendo destaque: a 

restrição de direitos trabalhistas e sociais, criando um assalariado de tempo integral; 

a reestruturação da organização do trabalho diante dos avanços tecnológicos e da 

globalização; e a redução da força dos sindicatos como representantes do 

trabalhador na relação empregado-empresa-Estado (MÔNACO; GUIMARÃES, 

2000). Por conseguinte, para esses autores, alicerçado no modelo neoliberal, o 

mercado passa ser o dinamizador do desenvolvimento socioeconômico vigente. 

 

Nesse sentido, em razão das pressões impostas pela ordem econômica mundial, as 

organizações vêm sendo forçadas a se reestruturarem, eliminando despesas, se 

modernizando e flexibilizando seus recursos humanos que, por sua vez, também 

buscam alternativas de trabalho para sobreviverem num mercado de trabalho cada 

vez mais competitivo (MÔNACO; MELLO, 2007). 

 

Essas transformações têm provocado mudanças econômicas e sociais expressivas 

no mundo do trabalho, exigindo das organizações e dos trabalhadores a 

necessidade de se adaptarem aos avanços tecnológicos e ao chamado “novo 

capitalismo em rede, que enaltece as conexões, a movência, a fluidez, produz novas 

formas de exploração e de exclusão, novas elites e novas misérias (...)” (PELBART, 

2003, p. 21). 

 

Dessa forma, o trabalhador se vê na necessidade de não mais apenas colocar-se 

frente a uma esteira transportadora tendo que se adaptar ao ritmo desta e ocupar 

um posto fixo de trabalho, mas de ser portador de qualificações profissionais que 

lhes concede o posto de trabalhador multifuncional ou polivalente, capaz de realizar 

diversas tarefas (NEVES, 1997). 

 

Para Dourado e Carvalho (2006), tal “flexibilidade” imposta ao trabalhador está 

alterando o próprio significado do trabalho que provoca o embate em direção à 

rigidez da burocracia organizacional, substituindo-a pelo risco e a instabilidade de 
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modo que os trabalhadores possam moldar seus estilos de vida na sociedade 

moderna. 

 

De modo a enfrentar a complexidade desses desafios, as empresas, nos mais 

diversos setores, implementaram modelos de gestão que almejavam maior 

produtividade e redução dos custos por meio de formas satisfatórias de controle e 

dominação (PADILHA, 2010; FORTES et al., 2016; MOURA, 2016). 

 

Como consequência, surgem no cenário empresarial ocidental, a partir da década de 

1970, inclusive, no setor têxtil brasileiro, os Programas de Qualidade Total (PQT) 

como pressupostos de serem um instrumento gerencial capaz de auferir às 

empresas melhores resultados. O PQT é uma técnica de administração 

aperfeiçoada no Japão, a partir de ideias americanas ali introduzidas logo após a 

Segunda Guerra Mundial (MÔNACO; GUIMARÃES, 2000). Entretanto, de acordo 

com Campos (2004), este é um modelo racional de concepção mecanicista que visa, 

em primeiro lugar, a máxima produtividade e a redução de custos. Essa perspectiva 

instrumentalista dos PQT provocou mudanças no emprego na indústria têxtil durante 

os anos 90 (MÔNACO; MELLO, 2007). 

 

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT), na última década, 

o setor perdeu cerca de duzentos mil postos de trabalho acompanhando uma 

tendência que se configurava desde a década de 2000, quando sofreu uma redução 

da ordem de 40% no país, em função do déficit da balança comercial do setor (ABIT, 

2016).  

 

Adicionalmente, verifica-se que a modernização tecnológica do parque industrial 

têxtil brasileiro refletiu de forma preocupante na ocupação da mão de obra, em 

especial na região sudeste do país onde se encontra localizada a empresa locus 

desta pesquisa. Esta constatação é reforçada pelo relatório do Instituto de Estudos e 

Marketing Industrial (IEMI) ao destacar que, no período compreendido entre 2008 e 

2015, a redução na ocupação de postos de trabalho, nesse setor na região sudeste, 

alcançou o preocupante número de 24,6% frente ao recuo de pessoal ocupado no 

Brasil de 3,8% (IEMI, 2016). Tal fato causa maior preocupação quando se observa 
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que o setor é o segundo maior empregador da indústria de transformação, perdendo 

apenas para alimentos e bebidas (juntos), além de ser o segundo maior gerador do 

primeiro emprego no país (ABIT, 2016).  

 

Há de se ressaltar que as diferenças observadas na queda do nível de emprego 

estão relacionadas às particularidades de cada segmento da cadeia têxtil, conforme 

observou o IEMI (2016), entre elas: o grau de atualização tecnológica; o nível de 

integração entre as empresas que compõem o segmento; o grau de influência da 

concorrência estrangeira; e a capacidade de diferenciação e inovação de produtos 

disponibilizados no mercado. Entretanto, em consonância com esse movimento no 

setor, observa-se que a queda acentuada nos níveis de emprego da indústria têxtil 

nacional está diretamente associada aos investimentos em tecnologia e a busca 

contínua por ganhos de escala após a abertura comercial.  

 

Por outro lado, na Europa, o caso dos países nórdicos tem chamado a atenção de 

pesquisadores por identificarem que a QVT tem uma abrangência que ultrapassa os 

“muros” das organizações, resultando em uma conjuntura socioeconômica altamente 

favorável a tais práticas. Esse contexto de prevalência das chamadas empresas 

Qualificantes permite concluir que “a boa organização não se decreta e nem se 

concede: ela se negocia e se constrói coletivamente” (CLOT; GOLLAC, 2014, p. 

111). 

 

Em outros termos, foram identificados nesses países, em especial na Suécia, 

Dinamarca e Finlândia (GALLIE, 2003; CLOT; GOLLAC, 2014), quatro tipos de 

organizações: Simples, Tayloristas, Enxutas e Qualificantes. Dentre elas, merece 

destaque aquelas classificadas como Qualificantes por implicarem a adoção de 

todos os fatores propostos pelos programas de QVT e por “pressuporem que as 

pessoas são essenciais para o sucesso da organização, repousando sua eficácia na 

autonomia individual, na cooperação e na tomada de decisão coletiva” (REZENDE; 

LIMA, 2016, p. 6). 

 

Diante desse contexto, esta pesquisa consistiu em um desdobramento do tema 

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), em especial, em uma empresa da indústria 
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têxtil localizada na região mineira da Zona da Mata, propondo uma reflexão crítica a 

respeito da eficácia dos programas de QVT num cenário de precarização do trabalho 

associado à busca incessante pela Qualidade Total, expondo suas fragilidades e 

limites, mas, ao mesmo tempo, enfatizando a importância de se preservar a 

qualidade de vida nos contextos laborais. 

 

No entanto, cabe salientar que a empresa ambiência desta pesquisa não possui um 

Programa de Qualidade de Vida no Trabalho como documento institucional, 

tampouco um Programa de Qualidade Total. Porém, adota estratégias de Recursos 

Humanos que “revelam os interesses organizacionais subjacentes à lógica 

organizacional da QVT” (DOURADO; CARVALHO, 2007, p. 1). Dessa forma, no 

subcapítulo seguinte serão abordados os elementos que motivaram a 

problematização desse tema, relacionando as realidades que são vivenciadas pelo 

indivíduo no trabalho com o tema a ser pesquisado. 

 

1.1 Problematização 

 

Até o presente, pouco se discutiu a respeito da legitimidade dos programas que se 

associam à busca pela qualidade total “seu potencial de generalização, 

possibilidades de concretização de suas propostas e benefícios suscetíveis de 

serem proporcionados à sociedade como um todo” (LIMA, 1994, p. 64). Para a 

autora, são igualmente raras as reflexões sobre as origens de tais práticas e a 

conveniência de sua importação e implementação no ambiente laboral das 

organizações brasileiras. 

 

Nessa direção, outros autores (MÔNACO; GUIMARÃES, 1998, 2000; MÔNACO; 

MELLO, 2007) apontam que a introdução de novas ferramentas de gestão como os 

PQT e outras inovações nesse campo não vêm proporcionando uma ampliação dos 

níveis de QVT, pois não foram associadas a conquistas sociais e políticas que 

repercutem no ambiente de trabalho. Na verdade, o que se percebe num período 

pós-fordismo é a intensificação do trabalho por melhores resultados levando à sua 

precarização, colocando o trabalhador à mercê de riscos à sua saúde física e mental 

(DAL ROSSO, 2008, 2011). Portanto, os empregados ficam submetidos às 
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consequências da crise econômica vigente, aliadas a empregos instáveis, com 

menos regalias sociais e com baixos salários (SÁ, 2010).  

 

Nessa perspectiva, a empresa na qual ocorreu a presente pesquisa também se 

considera afetada por essa crise econômica e, por conseguinte, não se configura 

diferente daquelas que buscam incessantemente produtividade e qualidade nos 

seus produtos e serviços (FORTES et al., 2016). Para alcançar os resultados de que 

precisa para se manter competitiva e lucrativa, oculta de maneira eficaz a 

dominação que exerce sobre seus empregados através de “recursos 

ideologicamente operados” (DOURADO; CARVALHO, 2007, p. 1). 

 

Assim sendo, associar as políticas e estratégias organizacionais de qualidade total 

aos programas de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) pode ser uma proposta de 

humanização dos ambientes laborais num cenário de flagrante precarização do 

trabalho (LIMA, 1994, 1996; MÔNACO; MELLO, 2007). No entanto, até que ponto 

isso seria possível? Qual é o custo humano associado à adoção dessas práticas? 

Qual a eficácia possível dos programas de QVT ou das práticas/ações associadas a 

eles nesse cenário de precarização do trabalho? De que forma os empregados 

devem agir para se livrarem das patologias ocupacionais nesse ambiente de 

trabalho? 

 

Salienta-se que o PQT, bem como a QVT, surgem nesse contexto como panaceias 

para a cura dos males que acometem o ambiente empresarial, produzindo 

transformações significativas no contexto laboral, como já mencionado, além de 

exigirem maior nível de capacitação e adaptabilidade dos empregados diante das 

mutações do mercado (PADILHA, 2010).  

 

Entretanto, emergem “incertezas quanto à condição de adaptabilidade das pessoas 

aos instrumentos da qualidade e do próprio papel a ser desempenhado pela 

Administração de Recursos Humanos” (MÔNACO; MELLO, 2007, p. 8), o que pode 

justificar o questionamento de como os empregados de tais empresas convivem com 

a complexidade desse contexto de trabalho. 
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Além do mais, ainda é incipiente, por parte das empresas, o saber lidar e alinhar 

interesses e expectativas dos trabalhadores com os objetivos organizacionais, o que 

as leva a submeter pessoas a ambientes muitas vezes insalubres, levando-os a 

adquirirem patologias laborais físicas e mentais (LIMONGI-FRANÇA, 2004, 2015). 

Evidentemente, deve-se sempre colocar em questão essa possibilidade de 

alinhamento de interesses, o que não impede que se busque uma maior 

aproximação. 

 

Partindo do que foi exposto, esta pesquisa procurou responder à seguinte situação-

problema: como a Qualidade de Vida no Trabalho é percebida pelos empregados de 

uma empresa inserida na indústria têxtil mineira? Igualmente, também serão 

empreendidos esforços para configurar os limites e as possibilidades desses 

programas de QVT no contexto sabidamente precarizado, nas últimas décadas. 

 

1.2 Objetivos 

 

Para alcançar os resultados desta pesquisa, foram definidos os seguintes objetivos 

gerais e específicos. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Identificar e descrever como é percebida a Qualidade de Vida no Trabalho pelos 

empregados de uma empresa da indústria têxtil de Minas Gerais, utilizando como 

referência as categorias adotadas que expressam os principais significados 

atribuídos à QVT identificadas na fundamentação teórica. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos são: 

 

a)  Identificar e analisar as políticas, as normas e os procedimentos de 

Recursos Humanos praticados na empresa e como esses contribuem para 

o desenvolvimento humano na organização; 
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b)  Identificar e descrever como as estratégias de Recursos Humanos da 

empresa impactam a Qualidade de Vida no Trabalho dos empregados da 

empresa; 

c)  Analisar e descrever a percepção de Qualidade de Vida no Trabalho dos 

empregados da CIC em relação às categorias de análise adotadas nesta 

pesquisa; 

d)  Propor uma definição de qualidade de vida no trabalho aglutinando as 

categorias, fatores e dimensões sobre o tema QVT elucidados pelos 

autores estudados e os resultados encontrados. 

 

1.3 Justificativa 

 

A presente pesquisa se justifica por três motivos básicos: acadêmico, institucional e 

social. 

 

Quanto à justificativa acadêmica, ressalta-se que foi realizada pesquisa no mês de 

março de 2017nos anais da Associação Nacional de Pós-graduação em e Pesquisa 

em Administração (ANPAD, 2017), utilizando a metodologia da bibliometria, durante 

o período de 1997 a 2016. A pesquisa foi realizada digitando o termo „qualidade de 

vida no trabalho‟ no campo “Sua pesquisa” do site da ANPAD.  

 

Contudo, restringiu-se a seleção aos artigos que contivessem a expressão 

„qualidade de vida no trabalho‟ ou QVT, no seu título. Dessa forma, foram 

encontrados sessenta e nove artigos que atenderam o objetivo da pesquisa, número 

relativamente grande de estudos que versam sobre a temática em questão, 

considerando-se vinte anos para o período analisado. Deste total, oito foram 

publicados em 2016, dos quais, seis foram do Encontro da Associação Nacional de 

Pós-graduação e Pesquisa em Administração (EnANPAD), evento classificado como 

internacional; um do Encontro Nacional de Estudos Organizacionais (EnEO), e outro 

do Encontro Nacional de Administração Pública e Governança (EnPAC). 

 

De modo a verificar se esses números se mantinham em outros bancos de dados, 

foi realizada a mesma busca em março de 2017 no banco de dados Scientific 
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Periodicals Electronic Library (SPELL, 2017), com os mesmos requisitos para a 

pesquisa supracitada e, como resultado, foram encontrados setenta e cinco artigos 

que versavam sobre o tema QVT. Nesse sentido, observa-se uma reafirmação do 

número de artigos publicados que pesquisam e discutem essa temática e, em 

média, apenas 38,4% de tais artigos fazem uma abordagem crítica do tema, 

deixando de revelar questões importantes inerentes à qualidade de vida no contexto 

laboral. 

 

Outro ponto a ressaltar é o fato de que apenas 25,2% desses artigos discutirem a 

temática sobre Qualidade de Vida no Trabalho em organizações privadas como 

estudo de caso. Durante o período de vinte anos pesquisados, 71,23% dos artigos 

foram publicados nos últimos dez anos, com forte prevalência para o ano de 2016, o 

que pode demonstrar sua relevância para a pesquisa acadêmica na atualidade. 

 

Portanto, não obstante a rica literatura já existente sobre o tema QVT (RODRIGUES, 

2007), a presente pesquisa tem como justificativa acadêmica, propor uma reflexão 

crítica a respeito da eficácia dos programas de Qualidade de Vida no Trabalho, 

expondo suas fragilidades e limites, mas, ao mesmo tempo, enfatizando a 

importância de se preservar a qualidade de vida nos contextos laborais. 

Adicionalmente, apreender a possibilidade de que com os resultados alcançados 

poder contribuir para o avanço dos estudos sobre a qualidade de vida em um 

cenário de reestruturação do trabalho (CLOT; COLLAC, 2014). 

 

Conforme aponta Limongi-França (2004), a constatação de flagrante incerteza sobre 

os significados reais de QVT por parte das empresas e da academia pode conduzir, 

simplesmente, a mais um modismo nas organizações empresariais. Dessa forma, 

tem-se também como justificativa acadêmica para a realização desta pesquisa a 

oportunidade, no campo teórico, de aprofundar sobre as variáveis tanto materiais 

quanto imateriais que constituem os programas de QVT nas organizações. Ou seja, 

como esses programas agem? Quais são seus resultados? Quais são seus limites? 

 

No que concerne à justificativa organizacional, é pertinente ressaltar que a relação 

entre os fatores que determinam a satisfação dentro e fora do trabalho tem 
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permeado a discussão sobre o conceito de Qualidade de Vida no Trabalho, bem 

como na estruturação desses programas nas organizações. Nessa perspectiva, tem 

sido frequente considerar a empresa “pelos fatores determinantes de Qualidade de 

Vida no Trabalho, ao passo que a Qualidade de Vida, (...) constituiria 

responsabilidade de um projeto social de cunho político, que escapa às obrigações 

da empresa” (SAMPAIO, 2004, 2012, p. 32). 

 

Em relação à justificativa organizacional, vislumbra-se a possibilidade, na prática, de 

verificar percepções dos empregados da empresa pesquisada face às estratégias de 

QVT adotadas por ela, esperando que os resultados alcançados com esta pesquisa 

possam vir a contribuir para a redefinição das políticas de Recursos Humanos 

praticadas pela empresa. 

 

Como justificativa social, cabe destacar que a QVT e a qualidade de vida global, 

apesar de distintas, se influenciam mutuamente, sendo que as satisfações e as 

insatisfações no trabalho podem refletir negativamente na vida familiar e nas 

relações sociais fora do ambiente de trabalho (VELOSO et al., 2007). Para esses 

autores, as insatisfações fora do trabalho podem exercer papel “desadaptador” 

sobre o trabalho e vice-versa, provocando doenças ocupacionais inerentes ao 

ambiente laboral, com reflexos na sociedade. Ademais, para Clot e Gollac (2014), a 

qualidade de vida no trabalho resulta de uma conjuntura socioeconômica altamente 

favorável à qualidade de vida global. 

 

A presente dissertação está estruturada em sete capítulos, iniciando com a 

apresentação desta introdução. No capítulo seguinte é apresentado o lócus onde foi 

desenvolvido o estudo, ou seja, a ambiência de pesquisa. No terceiro capítulo são 

resgatadas as contribuições de alguns estudiosos na fundamentação teórica desta 

dissertação. No quarto capítulo são explicados os procedimentos metodológicos 

adotados para responder os objetivos elencados em consonância com a pergunta-

problema. O quinto capítulo contempla a apresentação e análise dos dados e dos 

resultados obtidos. O sexto capítulo abarca a discussão dos resultados. O sétimo 

capítulo traz as considerações finais sobre este estudo. Por fim, são destacadas as 

referências utilizadas para o embasamento teórico, seguidas do anexo e apêndices. 
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2 AMBIÊNCIA DE PESQUISA 

 

Este capítulo apresenta a ambiência onde ocorreu a pesquisa: a Companhia 

Industrial Cataguases (CIC), situada no município de Cataguases, na Zona da Mata 

do estado de Minas Gerais. Trata-se de uma empresa inserida no segmento da 

indústria têxtil mineira e que possui duas unidades estratégicas de negócio 

consideradas como campo de pesquisa para este estudo: “Fiação” e “Matriz”. 

 

2.1 O município de Cataguases e a CIC 

 

A CIC tem toda sua planta industrial localizada no município de Cataguases, o qual 

tem uma população total estimada de 74.609 habitantes (IBGE, 2016). A cidade está 

situada a sudeste do estado de Minas Gerais, na Zona da Mata mineira.  

 

O desenvolvimento do município de Cataguases se deu de forma surpreendente 

dentro da previsibilidade e contradições de seu desenho e de sua trajetória. Avançou 

com a exploração de minérios e diamantes, e com o aquartelamento de militares que 

trabalhavam na abertura de novas estradas no final do século XIX (COSTA, 1977). 

 

Observa-se, no entanto, desde o início do século XX, uma vivência de progresso em 

Cataguases, especialmente no plano da infraestrutura urbana que se deu de forma 

mais evidenciada após a chamada crise nacional do café, quando a economia do 

município foi redirecionada para a indústria. Exemplos disto estão expressos na 

chegada em 1906 da primeira indústria têxtil, a Companhia de Fiação e Tecelagem 

de Cataguases, conforme FIG. 1. Segundo Costa (1977, p. 297), a fábrica foi 

inaugurada com vinte teares, os mais modernos da época e fabricados na Inglaterra. 

De acordo com esse autor, em 1908 tem-se a chegada da eletricidade com a Cia. 

Força e Luz Cataguazes-Leopoldina (atual Holding Energisa) e, logo em seguida, a 

chegada da telefonia, em 1911. 
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Figura 1 – Dia de inauguração da primeira Fábrica de Tecidos do município 

 

Fonte: Acervo fotográfico da CIC, 2017. 

 

O município sempre se caracterizou como polo têxtil na região e no Brasil. Nesse 

sentido, em homenagem a José Ignácio Peixoto, um dos fundadores da CIC, e sob a 

encomenda dos empregados da empresa, em 1956, renomados artistas tais como 

Cândido Portinari e Bruno Giorgi foram contratados para comporem um painel e uma 

escultura que fariam parte do projeto arquitetônico de Francisco Bolonha. A 

escultura de Bruno Giorgi foi denominada de "A família".  No painel de azulejos 

vitrificados, Portinari contou com a implementação artística de Américo Braga, sendo 

que neste painel Portinari elabora figuras geometrizadas, mostrando o trabalho de 

mulheres fiandeiras. A temática de fundo social exalta a participação feminina no 

trabalho de tecelagem (ALONSO, 2009), conforme pode ser observado na FIG. 2. 
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Figura 2 – Obra de arte “As Fiandeiras” 

Fonte: Acervo fotográfico da CIC, 2107. 

 

A empresa, fundada em 1936, é considerada uma das mais avançadas no seu 

segmento de atuação empresarial e exporta para mais de 21 países, em especial, 

para aqueles que ditam os padrões da moda mundial. Tudo isso foi possível porque, 

desde o princípio, a empresa buscou preservar sua vitalidade tecnológica e 

profissional, e manteve a qualidade em primeiro lugar, seja fabricando os 15 mil 

metros de tecidos por mês da década de 30 ou os 2,5 milhões de metros 

atualmente, com foco nas expectativas de seus clientes (CIC, 2016). 

 

Entre muitos acontecimentos e fases que permeiam a história da CIC, para a 

presente pesquisa foram destacados aqueles mais recentes. Em 13 de novembro de 

1996, falece José Inácio Peixoto Filho, até então, o principal executivo da empresa. 

Deixou como legado uma empresa em pleno processo de evolução administrativa no 

segmento têxtil. Seu substituto, Josué Inácio Peixoto, encarando os desafios 

impostos por uma nova ordem econômica gerada pela globalização e avanços 

tecnológicos, abriu a empresa para mudanças. O mercado externo tornou-se cada 

vez mais objeto de sua atenção, significando atualmente aproximadamente 30% dos 

negócios da empresa (CIC, 2016). 

 

No ano de 1998, ocorreu a incorporação das “Indústrias Irmãos Peixoto S/A” em seu 

portfólio de negócios, bem como importantes ajustes no parque industrial foram 

realizados. Incremento de novas máquinas e equipamentos, aquisição de novas 

tecnologias, desenvolvimento de uma nova marca, investimento em treinamento dos 

empregados, tudo isto compondo um esforço para se adequar às novas e 
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irreversíveis exigências de um mercado considerado extremamente competitivo 

interna e externamente (CIC, 2016). Porém, esses ajustes reduziram 

aproximadamente em 30% os postos de trabalho na empresa em razão da 

incorporação das Indústrias Irmãos Peixoto pela CIC, de acordo com o Sindicato de 

Fiação e Tecelagem de Cataguases. 

 

Contudo, vale notar que, mesmo diante de um cenário de ameaças para o setor 

perante a agressividade da concorrência interna e externa, a CIC sempre foi 

marcada por investimentos em ações sociais. Desde sua fundação, em 1936, tem 

apoiado iniciativas cujo objetivo é contribuir para a educação e o desenvolvimento 

cultural da cidade. No final da década de 1990 e no início da década de 2000, as 

novidades no país eram o fortalecimento do chamado Terceiro Setor, as Leis de 

Incentivo à Cultura e o surgimento de novos conceitos e práticas para a ação 

empresarial junto à sociedade, em razão do aumento das demandas sociais no país 

(RODRIGUES, 1998b). 

 

Nessa direção, atenta às exigências do novo modelo de produção globalizado, em 

agosto de 1999, a empresa empreende socialmente com a criação do Instituto 

Francisca de Souza Peixoto, conhecido como o “Chica”, no prédio da antiga 

Indústria Irmãos Peixoto até então de sua propriedade, apresentado na FIG. 3, pois 

o imóvel foi vendido ao Grupo de Supermercados Bahamas, no ano de 2011. Desde 

então, o Instituto funciona em outro endereço anexo ao imóvel supracitado1. Dessa 

forma, mais do que promover ações pontuais ou a velha prática de filantropia 

assistencialista, pressupunha colocar em ação conceitos de solidariedade social 

condizentes com as tradições históricas da Companhia Industrial Cataguases 

(PEIXOTO, 2016)2. 

 

                                            
1
  Chica: Nome dado carinhosamente pelos empregados da CIC e comunidade local ao Instituto. 

2  O prédio onde se localizava o “Chica” foi adquirido pela Rede de Supermercados Bahamas no ano 
de 2011. Atualmente, o Instituto funciona em outra propriedade da CIC, ao lado do antigo endereço. 
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Figura 3 – Prédio da antiga Indústria Irmãos Peixoto 

 

Fonte: Acervo fotográfico da CIC, 2107. 

 

O “Chica”, desde sua fundação, desenvolve ações ligadas à promoção da qualidade 

de vida e da saúde dos empregados, familiares e comunidade, tais como: aulas de 

yoga, aulas de dança, atividades físicas para os idosos, visitas regulares ao hospital 

de Cataguases com o grupo de teatro “Doutores Cura-Cura” e atendimento 

odontológico aos seus cooperados. Na educação, realiza projetos como: “Biblioteca 

Digital Josué Inácio Peixoto”; “Telechica – Escola Rubens Alves” para alfabetização 

e complementação escolar daqueles que não tiveram a oportunidade de estudar no 

tempo adequado; e manteve por longo período parceria com a prefeitura de 

Cataguases para a manutenção da Biblioteca Municipal Ascânio Lopes e Biblioteca 

Temática Virgílio Rios, além da guarda do Centro de Documentação Histórica – 

CDH, do município. Essa parceria foi desfeita recentemente, por razões financeiras. 

 

Em relação ao esporte, tem-se o projeto “Tibum” com aulas de natação para os seus 

empregados e familiares, além de estendê-lo à comunidade; o projeto “Bola Cheia” 

para a formação de atletas, associando a participação dos jovens ao desempenho 

escolar destes; aulas de basquetebol na mesma formatação; além do projeto “Abadá 

– Capoeira”. 
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Um dos pontos fortes do Instituto é a atenção dedicada à arte e à cultura. Diversos 

projetos são desenvolvidos e abertos para a população em geral. Destacam-se o 

“GPTo – Teatro de Bonecos”; o Museu de Bela Artes de Cataguases; o Teatro 

Rosário Fusco; além de várias oficinas de teatro como: o Teatrando; o Tecendo 

Cenas; o Tecelões da Chica; bem como a oficina de artes e ofícios Carlos Bracher. 

 

A abrangência da atuação do “Chica” alcança a música com os seguintes projetos: 

Musiqualidade; Escola e Banda de Música Rogério Teixeira e Orquestra 

Musicalidade. Preocupado com a formação cidadã dos empregados da CIC e seus 

dependentes, o Instituto desenvolve o sentido de cidadania com a valorização de 

alternativas sustentáveis e de capacitação para a geração de renda com o projeto 

“Tear: Trabalho, educação, arte e renda”. Associado à ideia de sustentabilidade, o 

Chica, em parceria com as Faculdades Integradas de Cataguases – FIC, desenvolve 

o projeto “Mundo Meu – Meio Ambiente para Sustentabilidade” objetivando a 

capacitação de jovens e adultos para assumirem compromissos e responsabilidade 

com questões de interesse socioambiental. 

 

O Instituto atua também na promoção dos direitos humanos, trabalhando para 

oferecer às crianças, jovens e adultos, empregados ou não, oportunidades de 

educação, cultura e qualidade de vida. Tais ações efetivas de cunho social da CIC 

concretizadas por ela ou por seu “braço social” - o “Chica” revelam o conteúdo dos 

eixos estruturantes da empresa para o alinhamento empresarial que a orienta para o 

alcance de seus objetivos estratégicos organizacionais, conforme sua missão e 

visão empresarial; seus valores e suas políticas, elencados a seguir: 

 

a)  Missão: desenvolver produtos e serviços com foco na qualidade e no 

crescimento sustentável; promover o bem-estar das pessoas e dos 

colaboradores, agregando, assim, valores percebidos, visando conquistar a 

fidelidade dos usuários e assegurar o crescimento e a rentabilidade do 

negócio; 

b)  Visão da empresa: ser reconhecida por colaboradores, clientes, parceiros, 

acionistas e pelo segmento onde atua pela qualidade dos seus tecidos, 

produtividade, eficácia dos serviços, inovação tecnológica, qualidade do 
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atendimento e eficiência administrativa e, ainda, pelo respeito ao meio 

ambiente e aos direitos humanos; 

c)  Valores: comprometimento, foco no cliente, inovação e criatividade, 

qualidade, integridade; 

d)  Política da empresa: para atingir seus objetivos estratégicos e desenvolver 

produtos e serviços com foco na qualidade e no crescimento sustentável, a 

Cataguases busca constantemente captar os melhores talentos do 

mercado. 

 

A empresa está estruturada administrativamente conforme o organograma 

representado no Anexo A. No organograma da CIC, a área de Recursos Humanos é 

alocada com função de staff, ou seja, como órgão de assessoria e consultoria da 

empresa, entretanto, com responsabilidade de linha, e seu posicionamento 

hierárquico em um nível imediatamente abaixo da presidência representa sua 

importância para as políticas que são elaboradas e alinhadas para a gestão de 

pessoas no contexto da organização. 

 

A empresa se esforça para manter um comportamento empresarial que a faça ser 

percebida pelo mercado e sociedade como uma organização empresarial 

socialmente responsável, e por contar com expressivo número de empregados 

efetivos distribuídos conforme apresentado no Quadro 1, ela tornou-se um instigante 

campo de pesquisa para se estudar mais detalhadamente a Qualidade de Vida no 

Trabalho de seus empregados nas suas duas unidades fabris apresentadas em 

imagens aéreas nas FIG. 4 e 5, a seguir. 
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Figura 4 – Unidade Fabril da CIC – “Matriz” 

 
Fonte: Acervo fotográfico da CIC, 2107. 

 

Essa unidade fica localizada na região central da cidade de Cataguases e contempla 

em sua planta industrial a maioria de seus empregados que desenvolvem funções e 

administrativas e de produção fabril. 

 

Figura 5 – Unidade Fabril da CIC – “Fiação” 

 
Fonte: Acervo fotográfico da CIC, 2107. 
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Essa unidade fica localizada na região onde se encontra o distrito industrial do 

município de Cataguases e contempla, em sua planta industrial, empregados que 

desenvolvem funções essencialmente fabris, em especial, a fabricação de fios de 

algodão para a produção de tecidos, dentro de sua cadeia produtiva. 

 

A CIC, assim como as empresas denominadas modernas (MÔNACO; GUIMARÃES, 

2000), promove mudanças significativas na sua estrutura administrativa em um 

contexto de grande incerteza e precarização do setor têxtil brasileiro vigente desde a 

instabilidade econômica internacional na década de 1980. Tal cenário se evidencia 

para esse setor, a partir de 2008 quando foi deflagrada a crise no mercado 

imobiliário norte-americana (KRUGMAN, 2009) que refletiu e exigiu atitudes 

empresariais distintas em diferentes contextos do trabalho em todo o Brasil, dentre 

as quais a reestruturação do trabalho (DAL ROSSO, 2010). 

 

Quadro 1 – Perfil dos empregados da CIC 

Distribuição dos empregados por gênero 

Gênero 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mulheres 323 361 366 369 383 418 353 391 352 362 420 

Homens 942 1014 1109 1154 1133 1111 915 942 784 806 896 

Total 1265 1375 1475 1523 1516 1529 1268 1333 1136 1168 1316 
Distribuição dos empregados por tempo de casa 

Tempo de empresa 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Até 01 ano 86 100 131 107 90 88 8 148 102 99 127 

De 01 a 05 anos 423 462 520 602 591 626 465 412 349 339 422 

De 06 a 10 anos 292 340 329 301 303 283 252 255 252 245 308 

De 11 a 15 anos 224 233 220 219 233 211 235 219 174 169 176 

De 16 a 20 anos 144 120 136 152 146 162 158 140 125 122 126 

De 21 a 25 anos 64 87 112 122 121 116 95 94 95 92 95 

De 26 a 30 anos 25 25 17 18 9 32 45 56 62 60 44 

Acima de 30 anos 7 8 7 12 13 11 10 9 10 10 18 
Distribuição dos empregados por nível de escolaridade 

Nível de escolaridade 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Até a 5ª série da ed. básica 25 24 25 20 18 18 15 20 18 18 24 

Ensino fund. incompleto 101 98 91 76 64 47 34 50 41 40 49 

Ensino fund. completo 305 316 321 311 298 270 221 208 175 170 164 

Ensino médio incompleto 175 219 252 260 277 182 104 120 90 88 106 

Ensino médio completo 535 589 639 688 723 825 721 762 578 562 792 

Ensino superior incompleto 37 36 42 46 47 43 38 35 28 27 38 

Ensino superior completo 59 66 73 85 79 107 101 104 81 79 109 

Pós-graduação 20 20 23 26 21 36 33 33 25 24 34 

Curso técnico 2º grau - - - - - - - - 132 128 - 

Mestrado - - - - - 1 1 1 - - - 

Fonte: Gerência de Recursos Humanos da CIC, 2017. 
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No Quadro 1, mesmo no período que antecede a crise de 2008, bem como durante 

a mesma, pode se averiguar que a CIC se mantém realizando novas admissões de 

modo a aumentar seu quadro de empregados, de acordo com os seguintes 

números: 1.265 empregados no ano de 2006, 1.375 empregados em 2007, e 1.475 

empregados para o ano de 2008. Esses dados representam uma evolução no 

número de contratações no período compreendido entre 2006 e 2008, de 16,6%, 

frente uma redução na ocupação de postos de trabalho nesse setor na região 

sudeste no mesmo período (IEMI, 2013). 

 

Os números anotados para 2014 e 2015 apontam para o fato de que a 

modernização do parque industrial têxtil brasileiro tenha refletido de forma 

significativa e preocupante em relação à ocupação da mão de obra no setor, apesar 

de sinais de recuperação no ano de 2016 que acompanha a tendência para o 

mesmo, que mostrou no mês de janeiro de 2017 um crescimento de 10,8% (IBGE, 

2017). Tal constatação corrobora a relevância desta pesquisa ao abordar a 

qualidade de vida no trabalho dos empregados de uma empresa que vem 

enfrentando cotidianamente as pressões impostas pela ordem econômica mundial 

vigente. 

 

As variáveis “tempo de empresa” e “nível de escolaridade”, contempladas no Quadro 

1, serão abordadas detalhadamente, mais adiante, em razão da relevância das 

mesmas para os objetivos desse estudo. 

 

2.2 Políticas e ações de Recursos Humanos da CIC 

 

Segundo a gerência de Recursos Humanos da empresa, suas políticas objetivam 

promover no contexto do trabalho, o bem-estar e a integridade física dos 

empregados e de seus familiares que passam pelo cuidado e atenção à saúde.  

 

Vale ressaltar que ações inerentes a essas políticas surgiram em razão de 

demandas identificadas no cotidiano da CIC, as quais após pesquisa documental 

junto à gerência de Recursos Humanos da empresa e entrevista com o gerente da 
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área estão relacionadas abaixo, com uma breve descrição de como elas funcionam 

na prática. 

 

2.2.1 Segurança e saúde do trabalhador 

 

As políticas e práticas da empresa que visam garantir a segurança e a saúde dos 

empregados no seu contexto laboral configuram-se em ações de prevenção contra 

doenças ocupacionais, conforme explicitado a seguir. 

 

2.2.1.1 Saúde 

 

A empresa procura trabalhar com uma filosofia preventiva em relação à saúde de 

seus empregados mantendo um calendário permanente de palestras educativas, 

campanhas preventivas de doenças, como de combate ao fumo e prevenção ao 

câncer de colo de útero e mama para as mulheres, e para os homens, o combate e 

prevenção ao câncer de próstata. 

 

A CIC disponibiliza um plano de saúde privado para os empregados, além de 

equipamentos próprios em suas dependências, como ambulatório médico com 

profissionais qualificados de enfermagem, psicologia, fonoaudiologia e fisioterapia, 

médico do trabalho e clínicos, bem como atendimento odontológico para todos os 

empregados. 

 

2.2.1.2 Ergonomia 

 

A empresa dispõe de um Comitê de Ergonomia, criado em 2003, que realiza 

avaliação regular dos postos de trabalho e é liderado por um profissional 

especializado em ergonomia do trabalho, além de uma equipe de apoio 

multidisciplinar de vários setores da empresa. Até o ano de 2015, a empresa 

adotava a prática de exercícios laborais e de distensionamento antes, durante e 

depois das jornadas de trabalho para várias áreas. Em razão da crise financeira, e 

dentro de um plano de redução de custos, foi informado que essa ação foi 

interrompida temporariamente.  
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2.2.1.3 Segurança no trabalho 

 

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) atua continuamente 

desenvolvendo atividades laborais e ações preventivas e corretivas para a saúde 

física dos empregados. Recentemente, a CIC vem realizando ações com o propósito 

de se adequar às exigências da NR12, norma regulamentadora do Ministério do 

trabalho que estabelece medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade 

física dos trabalhadores quanto ao manuseio de máquinas e equipamentos no 

ambiente de trabalho. 

 

2.2.2 Bem viver 

 

Observa-se que essa política considera os aspectos social, psicológico e familiar dos 

empregados para alcançar o equilíbrio entre corpo e mente. Dentre as ações 

adotadas, destaca-se aquela voltada para os dependentes químicos com 

campanhas de prevenção ao uso de álcool e de outras drogas, atendimento e 

aconselhamento ao tratamento. A empresa mantém parceria com um centro de 

recuperação e oferece internação com profissionais treinados na Federação 

Brasileira de Comunidades Terapêuticas (FEBRACT), psicólogos e psiquiatras. 

 

Para o primeiro semestre de 2017, a empresa pretende implantar um programa de 

Qualidade de Vida que visa despertar nos empregados da CIC o interesse em 

adotar novos comportamentos que beneficiem a sua saúde, através de práticas 

esportivas. A ideia é montar grupos de caminhada e corrida, modalidades de 

exercícios que atendam a um número maior de pessoas e com menor custo de 

investimento em equipamentos. Para a CIC, 

 

O objetivo dessa ação tem como base fundamentadora os resultados do 
Diagnóstico de Saúde e Estilo de Vida, promover a melhoria da saúde e, 
consequentemente a produtividade de nossos trabalhadores, 
contribuindo para a redução de absenteísmo, através do incentivo e 
realização de práticas de atividades físicas, além de outros benefícios 
(Gerência de Recursos Humanos da CIC). (Grifo nosso) 

 

Adicionalmente, a empresa desenvolve ação denominada “Perto de Você” para 

aproximar os diferentes níveis hierárquicos existentes na empresa com reuniões 
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periódicas onde são discutidos e analisados temas inerentes à psicologia do 

trabalho. Ressalta-se convite em 2008 da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF) para que a empresa participasse da Primeira Jornada de Psicologia 

Organizacional do Trabalho. Além dessas ações, a CIC desenvolve um programa de 

reeducação alimentar com atendimento individual com nutricionista, sendo que o 

restaurante da empresa interage constantemente com esta ação.  

 

Outra ação importante é a preparação para a aposentadoria em parceria com as 

lideranças da empresa e, nesse sentido, são realizados seminários com 

esclarecimentos jurídicos, previdenciários, orçamento familiar, investimentos e de 

saúde. São realizados passeios ciclísticos para integração empresa, familiares dos 

empregados e comunidade.  

 

Recentemente, a empresa inaugurou uma área de descanso, lazer e socialização 

para que os empregados possam interagir mais com colegas de outros setores. Por 

fim, existe o programa de visitação de familiares de modo a permitir que estes 

possam conhecer o processo de fabricação de tecido e o local onde seu filho(a), 

esposo(a), pai, mãe, ente querido trabalha. 

 

2.2.3 Treinamento e desenvolvimento 

 

No programa de treinamento interno da CIC, os empregados são qualificados na 

área de produção em grande parte por monitores que capacitam os novatos e 

reciclam os demais. Quanto ao externo, a empresa promove em parceria com o 

SENAI/CETIQT, instituição especializada no setor têxtil, programa de 

desenvolvimento gerencial para incorporar em seus empregados gestores uma visão 

de mercado com foco no cliente e uma mudança comportamental em relação aos 

relacionamentos interpessoais. Além desse programa, a empresa envia 

regularmente empregados para esta instituição de ensino para que se especializem 

no curso de Técnico Têxtil e na Faculdade de Design e Moda. 

 

A empresa mantém, ainda, o Programa de Assistência Educacional (PAE) para 

estimular a educação continuada em seus empregados, bem como oferece suporte 



37 

 

financeiro como bolsas de estudo para cursos profissionalizantes, de graduação e 

pós-graduação. Concomitantemente, a CIC promove a integração empresa-escola 

com programas de estágios e trainees, na busca por novos talentos. 

 

2.2.4 Voluntariado 

 

O Tecendo Solidariedade é uma ação de participação voluntária dos empregados da 

CIC e que é bastante incentivada pela empresa promovendo parcerias através de 

doação de tecidos para igrejas, creches e entidades filantrópicas da cidade e região. 

O projeto, iniciativa de um grupo de empregados, acabou estimulando o surgimento 

de outro similar, o Gincana Solidária que se realiza todo mês de dezembro e que 

arrecada alimentos, roupas e calçados para serem distribuídos a entidades da 

comunidade e famílias em situação de risco social na cidade. 

 

2.2.5 Comunicação e satisfação interna 

 

A empresa desenvolve algumas ações que objetivam compartilhar com seus 

empregados suas estratégias de negócios investindo em comunicação interna. 

Dentre essas ações, destaca-se “Café com a Direção” que são reuniões periódicas 

entre presidente, diretores, gestores e empregados visando aproximação destes e 

permitir que todos possam dar sugestões que contribuam com a evolução da 

empresa. Ainda, o presidente da CIC se reúne trimestralmente com todos os 

empregados num encontro denominado “Palavra com o Presidente” para apresentar 

os desafios e oportunidades da empresa no setor em que eles atuam. 

 

De modo a desenvolver um ambiente ético e de respeito mútuo e fazer com que 

seus valores sejam compartilhados por todos os seus stakeholders, em 2008, a CIC 

criou seu Comitê de Código de Conduta que vem sendo continuamente atualizado e 

formado por empregados de diversos setores e níveis hierárquicos da empresa. 

Nesse sentido, desde 2010 a CIC implantou o S&OP, também conhecido como 

“Projeto Alinhar”, no qual os empregados e lideranças se reúnem regularmente para 

troca de ideias e informações sobre a empresa.  
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Em 2010, a CIC inaugurou o “CIC TV” espalhando diversos aparelhos de televisão 

LCD ligados em todos os setores da empresa trazendo campanhas, comunicados 

resultados e boletins inerentes ao dia a dia da empresa. A empresa também realiza 

pesquisa do clima organizacional para mensurar o nível de satisfação dos 

empregados em relação ao ambiente de trabalho e às relações interpessoais, 

segundo a gerência de Recursos Humanos. No entanto, por razões financeiras, essa 

pesquisa não tem ocorrido com a frequência desejada. 

 

2.2.6 Benefícios 

 

De acordo com a empresa, o programa de benefícios da CIC visa subsidiar 

financeiramente os empregados em suas vidas e de seus familiares. Estes 

contemplam as seguintes ações: distribuição de cestas básicas mensalmente e 

restaurante próprio para atender a todos na “Matriz” e na “Filial”. A empresa oferta a 

todos um plano de saúde e seguro de vida, ambos na forma contributiva, com 

cobertura estendida aos familiares, bem como oferece pecúlio e auxílio funeral a 

todos os empregados e dependentes. Anualmente, a empresa, em parceria com o 

sindicato da categoria, subsidia parte dos custos de um kit material escolar para os 

filhos dos empregados. 

 

Para as funcionárias, a CIC disponibiliza em creches da cidade, dez leitos para seus 

filhos com mais de um ano e meio. Fundada em 1983, a Cooperativa de Economia e 

Crédito Mútuo dos Empregados da CIC e do Grupo Bauminas (outra empresa da 

cidade) oferece empréstimos parcelados aos empregados para resoluções 

financeiras pessoais. Em relação ao lazer e convívio social no horário extra-trabalho, 

a empresa no ano de 1998 incentivou a criação da Associação Recreativa dos 

Empregados da Companhia Industrial de Cataguases (ARTCIC) em um terreno de 

sua propriedade anexa à planta industrial da “Matriz”. Contudo, no ano de 2008, teve 

que “retomar” a área para expansão de suas ações de tratamento de efluentes para 

atender a legislação ambiental pertinente à sua atividade empresarial. 
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Em reconhecimento aos empregados mais antigos, a CIC criou o projeto 

“Reconhecimento ao tempo de casa” que contempla aqueles que completam 25 

anos de serviços prestados à empresa com premiação financeira.  

 

Associado às políticas e ações de Recursos Humanos da CIC, a empresa também 

criou o Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PPLR, que é um 

“prêmio” concedido anualmente atrelado ao alcance de metas e objetivos 

predefinidos de cada área e ao resultado financeiro da empresa, sob a forma de 

remuneração variável. O ano de 2010 foi o primeiro que a CIC distribuiu esse 

benefício aos seus empregados, referente aos resultados alcançados em 2009. 

Entretanto, seu último pagamento ocorreu no ano de 2014 em razão dos resultados 

alcançados em 2013. 

 

Em síntese, a empresa desenvolve ações que visam amenizar as disfunções 

inerentes ao contexto do trabalho. Assim sendo, o presente estudo se propôs a 

desvendar de que forma essas políticas e ações são percebidas pelos empregados 

a elas submetidos, no contexto da QVT.  

 

O próximo capítulo apresenta a fundamentação teórica, ou seja, as teorias, os 

conceitos e as abordagens que deram sustentação ao tema pesquisado. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo são abordados pressupostos teóricos que deram embasamento à 

presente pesquisa, discorrendo sobre temas e definições cujo conhecimento foi 

essencial à sua realização.  

 

Dessa forma, são discutidos a origem e contexto do surgimento da Qualidade de 

Vida no Trabalho (QVT); algumas definições sobre QVT; alguns dos principais 

Modelos de programas de QVT; as principais críticas aos programas de QVT; além 

de percorrer a QVT no Brasil e Europa, com destaque para os países nórdicos. 

 

3.1 Qualidade de Vida no Trabalho: origem e contexto  

 

Para Rodrigues (2007), podem ser considerados marcos como estudos sobre 

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) as pesquisas de Elton Mayo ocorridas entre 

1924 e 1927, na “Western Eletric Company”, na tentativa de correlacionar condições 

físicas de trabalho e produtividade industrial; o trabalho de Abraham Maslow 

baseado na hierarquia das necessidades humanas; os estudos de Douglas 

McGregor relacionando os comportamentos individuais e organizacionais, por meio 

da formulação das teorias X e Y, e o trabalho de Frederick Herzberg que 

argumentou sobre o comportamento do indivíduo no trabalho alicerçando-se na 

teoria da motivação baseada nos fatores higiênicos e motivadores. 

 

Para Limongi-França (2004), a QVT teve sua origem primeiramente na abordagem 

sociotécnica da Administração e tinha como princípio a organização do trabalho a 

partir da análise e da reestruturação da tarefa, priorizando o homem. Ou seja, tem 

como base “a saúde, a segurança e satisfação dos trabalhadores” (RODRIGUES, 

2007, p. 77). 

 

Em outros termos, Fernandes (1996) corrobora ao dizer que, comumente, atribui-se 

a Eric Trist e seus colaboradores do Tavistock Institute, na década de 1950, 

desenvolveram estudos embasados na abordagem sociotécnica para designar 

experiências calcadas na relação indivíduo-trabalho-organização, e assim deram 
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origem à denominação de QVT com base na “análise e reestruturação da tarefa, 

com o objetivo de tornar a vida dos trabalhadores menos penosa” (FERNANDES, 

1996, p. 39)3. Adicionalmente, Limongi-França (2004) e Fernandes (1996) ressaltam 

que Eric Trist, em 1975, alerta para a importância da QVT para as organizações que 

estejam sediadas em países desenvolvidos ou em desenvolvimento. 

 

Na década de 60, a QVT ganhou sustentação no meio empresarial e nas instituições 

que lutavam por melhores condições de trabalho. Nos Estados Unidos, segundo 

Fernandes (1996), havia uma maior preocupação com essa questão impulsionada 

pela criação da “National Comission on Productivity” e que tinha por função analisar 

as causas da baixa produtividade nas indústrias americanas, seguindo-se a criação 

pelo Congresso do “National Center for Productivity and Quality of Working Life”, 

com a função de realizar estudos e servir de laboratório sobre a produtividade e a 

qualidade de vida do trabalhador. 

 

Em tal direção, Saraji e Dargahi (2006) definiram a QVT como um programa 

abrangente, associado a uma competência do departamento de Recursos 

Humanosdesignado para melhorar a satisfação dos funcionários, reforçar a 

aprendizagem no local de trabalho e ajudá-los a gerir melhor as mudanças e 

transições pertinentes ao contexto laboral, através da realização de estudos 

descritivos e analíticos. 

 

Sampaio (2004) considera que a abordagem sobre Qualidade de Vida no Trabalho 

se deu, principalmente, no contexto de uma sociedade globalizada, por meio de 

indicadores sociais. Adicionalmente, prevaleciam nas práticas empresariais 

inerentes à área de Recursos Humanos que se alicerçavam nesses programas, 

ações que objetivavam a atração e retenção de talentos, a garantia do emprego, 

bem como a oferta de salários e benefícios (ELIZUR; SHYE, 2009). 

 

                                            
3
 Eric Trist Lansdown (1909-1993) foi um cientista britânico e figura de destaque na área de 

desenvolvimento organizacional (DO). Ele foi um dos fundadores do Instituto Tavistock for Social 
Research, em Londres (Tradução nossa). Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Trist>. 
Acesso em: 30 jan. 2016. 
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Fundamentada por diversos campos teóricos e metodológicos, além de 

contribuições de diversas áreas das ciências sociais (LEITE et al., 2009; SAMPAIO, 

2012) o conceito de Qualidade de Vida no Trabalho evoluiu desde os primeiros 

estudos sobre o tema.  

 

Assim, aspectos como integração social dos indivíduos, suas emoções, opiniões e 

satisfação no trabalho, participação nos processos de gestão, humanização do 

trabalho e bem-estar dos trabalhadores acabaram se tornando variáveis 

fundamentais. Entretanto, sua definição ainda se constitui numa tarefa complexa, 

“pois depende de uma articulação combinada de inúmeros fatores e o engajamento 

de diversas pessoas” (LEITE et al., 2009, p. 113). 

 

Diante do exposto, Fernandes (1996) consegue retratar o processo evolutivo dessa 

temática correlacionando suas concepções e características desde sua identificação 

na década de 1950 até a segunda metade de 1990, década de nova efervescência 

no cenário empresarial e acadêmico. Conforme pode ser observado no Quadro 2, 

essa autora sintetiza de forma singular esse período, denominando cada década de 

acordo com as características mais marcantes pertinentes à QVT. 

 

Quadro 2 – Evolução do conceito de QVT 

(continua) 

CONCEPÇÕES EVOLUTIVAS DA QVT CARACTERÍSTICAS OU VISÃO 

1. QVT Como uma variável - (1959 a 1972) 
Reação do indivíduo ao trabalho. Investigava-se 
como melhorar a qualidade de vida no trabalho 
para o indivíduo. 

2. QVT Como uma abordagem (1969 a 1974) 

O foco era o indivíduo antes do resultado 
organizacional; mas, ao mesmo tempo, buscava-
se trazer melhorias tanto ao empregado como à 
direção. 

3. QVT Como um método (1972 a 1975) 

Um conjunto de abordagens, métodos ou técnicas 
para melhorar o ambiente de trabalho e tornar o 
trabalho mais produtivo e mais satisfatório. QVT 
era vista como sinônimo de grupos autônomos de 
trabalho, enriquecimento de cargo ou desenho de 
novas plantas com integração social e técnica. 
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Quadro 2 – Evolução do conceito de QVT 
(conclusão) 

CONCEPÇÕES EVOLUTIVAS DA QVT CARACTERÍSTICAS OU VISÃO 

4. QVT Como um movimento (1975 a 1980) 

Declaração ideológica sobre a natureza do 
trabalho e as relações dos trabalhadores com a 
organização. Os termos "administração 
participativa" e "democracia industrial" eram 
frequentemente ditos como ideais do movimento 
de QVT. 

5. QVT Como tudo (1979 a 1982) 

Como panaceia contra a competição estrangeira, 
problemas de qualidade, baixas taxas de 
produtividade, problemas de queixas e outros 
problemas organizacionais. 

6. QVT Como nada (futuro) 
No caso de alguns projetos de QVT fracassarem 
no futuro, não passará de um "modismo" 
passageiro.  

 
Fonte: Nadler e Lawler (1983) citado por citado por Fernandes (1996, p. 13)

4
. 

 

Observando-se mais atentamente o quadro acima, é possível perceber que no 

período compreendido entre 1979 a 1982, sendo este caracterizado como pós-

fordismo (LIMA, 1994, 1996, 2001; MÔNACO; GUIMARÃES, 2000; MÔNACO; 

MELLO, 2007; DAL ROSSO, 2008, 2011), a QVT tem flagrante associação com os 

programas de Gestão da Qualidade Total ao estarem intrinsecamente relacionados 

com qualidade, produtividade, problemas organizacionais diversos e, em síntese, 

como se fossem verdadeiras panaceias para as disfunções organizacionais. 

 

Conforme apresentado por Fernandes (1996), no decorrer dos anos, os programas 

de QVT têm sido vistos possivelmente, isto é, como estratégias de efetivamente 

melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, mas também têm sido criticados 

por não conseguirem disfarçar sua finalidade maior que é o aumento da 

produtividade, o controle social, a manipulação da subjetividade do trabalhador 

(DOURADO; CARVALHO, 2006; FORTES et al., 2016; MOURA, 2016) que revelam 

“os interesses organizacionais subjacentes à lógica da qualidade de vida no 

trabalho” (DOURADO; CARVALHO,  2007, p. 1). 

 

                                            
4
  NADLER, D. A.; LAWLER, E. E. Quality of Work Life: Perspectives and directions. Organizational 
Dynamics, v. 11, n. 3, p. 20-30, 1983. 
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No próximo subcapítulo, a temática QVT será abordada sob a ótica de políticas de 

Recursos Humanos que promovem o bem-estar e a satisfação dos trabalhadores, no 

contexto laboral. 

 

3.2 Qualidade de Vida no Trabalho como sinônimo de bem-estar  

 

O termo Qualidade de Vida no Trabalho tem sido de difícil conceituação. Durante as 

últimas décadas, apesar das discussões acerca do tema, não se chegou a um 

consenso conceitual. Sampaio (2012) aponta que não se identifica consolidado entre 

os teóricos da área um consenso sobre o que é QVT, fato que reforça a ideia de que 

o tema ainda requer mais discussões. 

 

Sant‟Anna et al. (2011) afirmam que: 

 

A QVT tem sido definida de diferentes formas por diferentes autores; no 
entanto, praticamente todas as definições guardam entre si, como ponto 
comum, o seu entendimento como um movimento de reação ao rigor dos 
métodos tayloristas e, consequentemente, como um instrumento que tem 
por objetivo propiciar uma maior humanização do trabalho e um aumento da 
produtividade organizacional (SANT‟ANNA et al., 2011, p. 113). 

 

A seguir, serão apresentadas algumas abordagens teóricas que remetem à QVT 

como uma teoria que almeja o bem-estar dos trabalhadores, a humanização do 

trabalho e a participação nos processos decisórios de gestão em sua ambiência 

laboral. 

 

Para Albuquerque e Limongi-França (1998), a QVT é entendida como ações que 

visam melhorar os aspectos gerenciais, tecnológicos e estruturais com o objetivo de 

propiciar condições satisfatórias que remetem ao desenvolvimento humano no 

exercício das atividades laborais. 

 

Fernandes e Gutierrez (1988, p. 31) consideram a QVT “um conjunto de esforços no 

sentido de melhorar ou humanizar a situação do trabalho”. Os autores creditam essa 

definição às soluções mais adequadas encontradas em pesquisas e estudos que 

visaram à reformulação de condições insatisfatórias dos cargos, de forma a torná-los 

mais produtivos para as empresas e mais satisfatórios para os trabalhadores. 
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Rodrigues (1998a) afirma que a implementação de programas de QVT requer 

conhecimento teórico e técnico prévio, e que não deve atender a modismos, mas às 

reais necessidades organizacionais. 

 

Importante destacar que a QVT é entendida como uma "gestão dinâmica e 

contingencial de fatores físicos, tecnológicos e sociopsicológicos que afetam a 

cultura e renovam o clima organizacional, refletindo-se no bem-estar do trabalhador 

e na produtividade das empresas" (FERNANDES, 1996, p. 45). 

 

Bom Sucesso (1998) reafirma essa pressuposição acerca de QVT, ao relatar que 

esta requer a existência de fatores como: renda capaz de satisfazer as expectativas 

sociais e pessoais, uma vida emocional satisfatória, equilíbrio entre trabalho e lazer, 

horários e condições de trabalho compatíveis com as necessidades particulares, boa 

imagem da organização junto à comunidade, possibilidade de usar e desenvolver o 

potencial. 

 

De modo geral, as políticas adotadas pelas áreas de Recursos Humanos que 

adotam programas de QVT se sintetizam em proposições que almejam maior 

participação dos trabalhadores nas decisões da empresa, autonomia, remuneração 

justa, perspectiva de promoção na carreira, reconhecimento, atendimento a 

aspectos de cunho jurídico-legal, associação da qualidade de vida dentro e fora do 

trabalho, saúde física e mental, além de requisito que atendam critérios de 

segurança no trabalho, ou seja, se atendidas essas proposições, os trabalhadores 

poderiam se considerar, de certa forma, satisfeitos, com sensação de bem-estar e 

felizes (FERNANDES, 1996; LIMONGI-FRANÇA, 2004; SAMPAIO, 2004; 

RODRIGUES, 2007). Note-se que a QVT está relacionada com “as reformulações, 

no nível do trabalho em si, que constituem o seu principal objeto” (FERNANDES, 

1996, p. 36). 

 

Nesse sentido, tem-se uma perspectiva de que os programas de QVT pressupõem o 

“resgate do nexo entre as condições-organização-relações socioprofissionais e as 

vivências de bem-estar e mal-estar no trabalho, bem como os riscos para a saúde 
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dos trabalhadores e a satisfação de usuários, clientes e consumidores” (FERREIRA 

et al., 2009, p. 326). 

Constata-se, portanto, que o termo QVT é de definição polissêmica, ou seja, não se 

tem uma única definição sobre o tema por parte dos diversos autores que se 

propuseram a estudá-la. No próximo subcapítulo serão apresentados os principais 

Modelos de Qualidade de Vida no Trabalho utilizados pelas organizações. 

 

3.3 Principais modelos de programas de QVT 

 

Na busca por melhores condições de trabalho, satisfação dos trabalhadores e 

incremento de produtividade, as organizações vêm implantando diferentes modelos 

de programas de QVT. Diante disso, Lippit (1978) propõe que a QVT consiste na 

busca de atendimento tanto das necessidades organizacionais quanto individuais. 

Para esse autor, há quatro fatores que são essenciais para a QVT: o trabalho em si, 

a produção do trabalho, o indivíduo e as funções e a estrutura da organização. 

Portanto, na sua visão, o desenvolvimento organizacional ocorre quando a 

organização não negligencia as necessidades individuais. 

 

Ao longo dos anos, dentre os modelos de QVT desenvolvidos alguns se destacaram. 

Para discorrermos sobre esses modelos foram selecionados aqueles que têm 

exercido maior influência sobre os pesquisadores e profissionais de Recursos 

Humanos. Dentre estes, destacam-se: Walton (1973); Hackman e Oldham (1975); 

Westley (1979) e Werther e Davis (1983), todos citados por diversos pesquisadores, 

dentre eles (FERNANDES, 1996; SAMPAIO, 2004, 2012; RODRIGUES, 2007; 

SANT‟ANNA; SOUZA, 2009; KILIMNIK, 2011). Cabe relacionar entre os modelos 

mais referenciados nos estudos dessa temática, os modelos de Limongi-França 

(1996) e de Morin (2001). Ressalta-se, ainda, que atividades específicas podem 

requerer modelos distintos em relação à abordagem que se pretende adotar para 

com as variáveis a serem pesquisadas (FREITAS; SOUZA, 2009, p. 139). 

 

Embora o contexto geral de trabalho tenha se modificado consideravelmente desde 

que os programas de QVT foram introduzidos, os pressupostos que guiam sua 

implementação permanecem os mesmos. Portanto, os modelos clássicos preservam 
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seu interesse para aqueles que querem estudar o tema, sendo que os resultados de 

um estudo realizado por Venson et al. (2013) ratificam essa ideia. Utilizando o 

método da bibliometria, os autores analisaram a produção científica acerca da QVT 

no Brasil, no período compreendido entre 1997 e 2011, a partir de artigos publicados 

nos anais do Encontro da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 

Administração (EnANPAD). Eles identificaram os quatro Modelos que serão 

descritos a seguir, como constituindo 49,55% entre aqueles utilizados como 

referência nos artigos em questão: os modelos de Walton (1973), de Hackman e 

Oldham (1975), de Westley (1979), e de Werther e Davis (1983). 

 

O Modelo desenvolvido por Walton (1973) fornece oito categorias como critérios de 

análise da QVT, abrangendo aspectos básicos das situações no trabalho, tanto os 

endógenos quanto os exógenos à organização (MÔNACO; GUIMARÃES, 2000). 

Elas podem ser assim resumidas: 

 

1. Compensação justa e adequada: sendo considerada justa a remuneração quando 

esta for percebida como apropriada se comparada a outro trabalho. Por conseguinte, 

deve estar em consonância com fatores como talento ou habilidade na função 

desenvolvida, experiência, responsabilidade, condições de trabalho e demanda de 

mão de obra. 

 

2. Condições gerais de trabalho: onde são contempladas a jornada de trabalho 

compatível com a tarefa, o limite de idade em razão dos riscos presentes no trabalho 

e as condições físicas, em geral (arranjo físico, iluminação, ventilação e ruído). 

 

3. Utilização e desenvolvimento de capacidades: considerando cinco requisitos para 

alinhamento entre o planejamento do trabalho e sua implementação: autonomia, 

significado da tarefa, identidade da tarefa, variedade de habilidades e 

retroinformação. 

 

4. Oportunidade de crescimento e segurança: envolvendo ascensão na carreira, 

além de aspectos ligados à estabilidade de emprego. 
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5. Integração social na organização: propondo igualdade de oportunidades, 

qualidade do relacionamento e senso comunitário. 

6. Garantias constitucionais: envolvendo normas que estabelecem os direitos e 

deveres dos membros de uma organização e como estes são afetados por alguma 

decisão tomada em relação a seus interesses ou sua posição na organização. Os 

elementos-chave dessa categoria são: privacidade, liberdade de expressão, respeito 

às leis, aos direitos trabalhistas, às normas e rotinas. 

 

7. Trabalho e espaço total de vida: na qual a relação entre o trabalho e o espaço 

total da vida é tratada do ponto de vista da busca pelo equilíbrio. Sua principal 

dimensão se alicerça no papel balanceado do trabalho, ou seja, as experiências de 

trabalho vividas pelo trabalhador têm reflexos positivos e negativos em sua vida, 

assim como nas suas relações familiares. Portanto, a jornada de trabalho deve 

possibilitar tempo ao trabalhador para ele se dedicar tanto ao lazer quanto à família. 

Em síntese, este modelo busca analisar aspectos internos e externos inerentes ao 

trabalho na organização. 

 

8. Relevância social da vida no trabalho: envolvendo as ações de responsabilidade 

social praticadas pela empresa e como estas são percebidas pelo trabalhador, de 

forma a melhorar sua autoestima ou depreciar seu próprio trabalho, além de sua 

carreira. São dimensões a serem analisadas nesse fator: imagem da empresa, 

responsabilidade social em relação aos empregados, aos produtos e serviços. 

 

De acordo com esse Modelo, quando os critérios de QVT são propostos de forma 

adequada no ambiente empresarial, as organizações tendem a se tornarem mais 

humanizadas num contexto de trabalho mais contemporâneo, no qual se exige cada 

vez mais dos trabalhadores (SAMPAIO, 2004). O Quadro 3 demonstra, em síntese, 

as dimensões e as variáveis de QVT estabelecidas no Modelo de Walton (1973). 
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Quadro 3 – As dimensões e variáveis do Modelo de Walton (1973) 

Dimensões Variáveis 

1 – Compensação justa e adequada 
- Remuneração adequada 
- Equidade interna 
- Equidade externa 

2 – Condições de trabalho 
- Ambiente físico 
- Jornada de trabalho 
- Respeito ao limite de idade 

3 – Oportunidades de uso e desenvolvimento 
das capacidades do trabalhador 

- Autonomia 
- Significado da tarefa 
- Variedade de habilidades 
- Feedback do trabalho 

4 – Oportunidades de crescimento 
- Crescimento pessoal 
- Possibilidade de carreira 
- Estabilidade no emprego 

5 – Integração social na organização 
- Isonomia 
- Habilidade social 
- Valores comunitários 

6 – Constitucionalismo 

- Direitos trabalhistas 
- Liberdade de expressão 
- Privacidade 
- Normas e rotinas 

7 – Trabalho e espaço total de vida - Papel balanceado do trabalho 

8 – Relevância social 

- Imagem da empresa 
- Responsabilidade social da empresa 
- Responsabilidade social do serviço 
- Responsabilidade social do empregado 

Fonte: Adaptado de Walton (1973). 

 

Para Walton (1973), a QVT está intrinsecamente associada à harmonia entre a vida 

profissional e às outras esferas da vida do trabalhador. Para ele, o papel social da 

organização e a conciliação entre produtividade e qualidade de vida fora dos limites 

geográficos da organização são requisitos essenciais para o bem-estar e saúde 

física do indivíduo. 

 

O Modelo de Hackman e Oldham (1975) inclui a percepção do trabalhador sobre 

alguns aspectos que chamaram de “dimensões essenciais do trabalho” e, segundo 

os autores, estas dimensões essenciais do trabalho são variáveis passíveis de 

mensuração. Nesse sentido, eles desenvolveram um instrumento de pesquisa 

denominado JDS (Job Diagnostic Survey – Levantamento do Diagnóstico do 

Trabalho). Portanto, para os autores, a QVT pode ser entendida como uma 

combinação das dimensões da tarefa que produzem motivação e satisfação em 

diferentes graus.  
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Eles consideram possível reestruturar o trabalho de forma a melhorar a 

produtividade e, simultaneamente, a motivação dos trabalhadores, bem como avaliar 

os impactos dessa reestruturação na vida do trabalhador considerando variáveis de 

interveniência como dimensões da tarefa (variedade, identidade, significado, 

autonomia e feedback); estado psicológico crítico (importância atribuída ao trabalho, 

responsabilidade percebida pelos resultados do trabalho e conhecimento dos 

resultados do trabalho); e respostas afetivas ao trabalho (satisfação geral, motivação 

interna à organização, satisfações específicas e necessidade de crescimento 

individual) (SAMPAIO, 2004). 

 

Em relação às Dimensões da Tarefa: 

 

a)  Variedade da habilidade: avalia-se o grau em que são utilizadas as 

habilidades diferenciadas do trabalhador para a execução das tarefas; 

b)  Identidade da tarefa: em que grau a tarefa é realizada por completo, e 

como esta é identificável; 

c)  Significado da tarefa: qual o grau de impacto da tarefa comparando-a intra 

e/ou extra organizacional; 

d)  Autonomia: é avaliado o grau de liberdade para o trabalhador decidir em 

relação à tarefa; 

e)  Feedback: qual o grau de retorno dado ao trabalhador acerca de seu 

desempenho na organização; 

f)  Inter-relacionamento: avalia o grau de necessidade de se inter-relacionar 

com outras pessoas para execução da tarefa. 

 

Para o Estado Psicológico Crítico, tem-se que: 

 

a)  Significância percebida no trabalho: qual o grau de percepção do 

significado da tarefa para o trabalho realizado; 

b)  Responsabilidade percebida pelos resultados do trabalho: em nível está o 

sentimento de responsabilidade pelos resultados globais alcançados com 

a tarefa; 
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c)  Conhecimento dos resultados do trabalho: avalia-se o nível de percepção 

do trabalhador em relação aos resultados. 

Por fim, faz-se a análise em relação às Respostas Afetivas ao Trabalho. Segundo os 

autores: 

 

a)  Satisfação geral: está relacionada ao nível de satisfação do indivíduo para 

com seu trabalho; 

b)  Motivação interna ao trabalho: sentimento pessoal e intrínseco do 

indivíduo em relação às tarefas executadas; 

c)  Satisfações específicas: ligadas à percepção do trabalhador em relação a 

aspectos como: remuneração, justiça, segurança, supervisão, carreira e 

socialização. 

d)  Necessidade de crescimento individual: percepção do trabalhador quanto 

à possibilidade de crescimento e desenvolvimento profissional. 

 

Esse Modelo pretende ser útil em períodos de mudanças organizacionais por 

considerar aspectos que são inerentes a satisfações contextuais, tais como: 

possibilidade de crescimento, segurança no trabalho, compensação, ambiente social 

e supervisão. Além disso, ele se distingue dos outros modelos por possibilitar o 

estudo dos aspectos extrínsecos e intrínsecos às tarefas, o que é útil no 

entendimento dos resultados alcançados pelos trabalhadores e, segundo seus 

autores, refletem diretamente na QVT (SAMPAIO, 2004, 2012; FREITAS; SOUZA, 

2009). A FIG. 6 ilustra de forma mais detalhada esse Modelo de QVT. 
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Figura 6 – Modelo de Hackman e Oldham (1975) 

 

Fonte: Adaptado de Hackman e Oldham,1975. 

 

Em síntese, o Modelo de Hackman e Oldham propõe que a QVT seja o resultado da 

combinação de dimensões básicas das tarefas que podem gerar motivação, 

satisfação nos trabalhadores e aumento da produtividade quando alteradas 

determinadas rotinas do trabalho a ser realizado. Além disso, a percepção positiva 

por parte do trabalhador em relação ao significado da tarefa que realiza pode induzir 

ao seu crescimento individual. Para os autores, um trabalho tem sentido para o 

trabalhador quando ele o considera importante, útil e legítimo. 

 

De acordo com o Modelo de Westley (1979), existem quatro fatores que definem e 

que são suscetíveis de afetar as condições de trabalho: o econômico, o político, o 

psicológico e o sociológico. Os problemas econômicos se evidenciam na 

concentração de renda, nos lucros abusivos, podendo ser traduzidos pela 

exploração excessiva dos trabalhadores, acarretando sentimento de injustiça. As 

questões de ordem política se referem, sobretudo, à concentração de poder 
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decisório na organização. Já os fatores psicológicos concernem à alienação 

decorrente da sensação de isolamento e da lacuna existente entre a expectativa 

criada pelo trabalhador em relação ao trabalho e sua efetiva realização. Por fim, os 

problemas sociológicos se referem à anomia ou falta de envolvimento com a 

organização, principalmente, em função da ausência de significação do trabalho 

(RODRIGUES, 2007). 

 

Quadro 4 – Os fatores do Modelo de Westley (1979) 

Natureza do 
problema 

Sintoma do 
problema 

Ação para 
solucionar o 

problema 
Indicadores Propostas 

Fatores 
Econômicos 

Injustiça 
União dos 
trabalhadores 

- Insatisfação; 
- Greves e/ou 
Sabotagem 

- Cooperação; 
- Divisão dos 
lucros; 
- Participação 
nas decisões 

Fatores 
Políticos 

Insegurança Posições políticas 
- Insatisfação; 
- Greves e/ou 
Sabotagem 

- Trabalho auto-
supervisionado; 
- Conselho de 
trabalhadores; 
- Participação 
nas decisões 

Fatores 
Psicológicos 

Isolamento Agentes de mudança 

- Sensação de 
Isolamento; 
- Absenteísmo; 
- turnover 

- Valorização das 
tarefas; 
- Autor realização 
no trabalho 

Fatores 
Sociológicos 

Anomia 
Grupos de 
autodesenvolvimento 

- Desinteresse 
pelo trabalho; 
- Absenteísmo e 
turnover 

- Métodos sócios-
tecnicamente 
aplicados aos 
grupos de 
trabalho 

Fonte: Westley (1979, p. 122). 

 

O Modelo de Westley (1979) avança em relação ao Modelo de Walton (1973) ao 

considerarem sua análise tanto fatores endógenos quanto exógenos (econômicos e 

políticos) à organização em que o indivíduo desenvolve suas atividades laborais, 

para avaliar a QVT. 

 

Em síntese, a proposta desse Modelo se alicerça na tentativa de minimizar os 

efeitos indesejáveis da insatisfação no trabalho, do sentimento de injustiça, da 

insegurança, da ausência de participação no processo decisório, propondo 

condições para que o indivíduo se identifique com aquilo que faz por meio de 
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mecanismos de cooperação, participação nos lucros e nas decisões, além da oferta 

de um trabalho mais rico e “auto supervisionado” (WESTLEY, 1979, p. 122). 

Finalmente, o Modelo de Werther e Davis (1983) baseia-se em três elementos: 

organizacionais, ambientais e comportamentais. Alicerçando-se nesses elementos, 

os autores consideram que a natureza do cargo tem papel determinante, pois 

representa “o elo entre as pessoas e a organização” (WERTHER; DAVIS, 1983, p. 

73). Dessa forma, deve-se procurar eliminar as causas de insatisfação, embora 

admitam que nem toda insatisfação desapareça apenas por meio da reestruturação 

geral dos cargos (SAMPAIO, 2004; RODRIGUES, 2007). 

 

O nível organizacional é associado com a eficiência do projeto dos cargos devendo 

alcançar a racionalização do trabalho e da produção a partir da especialização. 

Quanto ao desenho do cargo em relação aos elementos ambientais destacam-se 

dois pontos: a adequação da habilidade do trabalhador ao seu dimensionamento, 

bem como a disponibilidade dos empregados e suas expectativas diante do contexto 

em que estão inseridos. Já o nível comportamental é considerado como a parte mais 

sensível para o êxito, constituindo-se de quatro elementos básicos: autonomia 

(relacionada com a responsabilidade pelo trabalho), variedade (uso de diferentes 

habilidades para evitar a monotonia), identidade da tarefa (conhecimento da tarefa) 

e feedback (fornecimento de indicadores sobre o desempenho alcançado) 

(RODRIGUES, 2007). 

 

Em suma, o Modelo trata da constante necessidade de atualização dos desenhos 

dos cargos de modo a adequá-los às necessidades dos trabalhadores - uma vez que 

estes apresentam habilidades e dificuldades distintas-, mas também das 

organizações que se veem diante de ambientes mutáveis e competitivos. A FIG. 7, a 

seguir, apresenta os fatores de influência nos projetos de cargos correlacionando-os 

com a QVT. 
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Figura 7 – Fatores de influência no projeto de cargos e a QVT 

 
Fonte: Werther e Davis (1983, p. 72). 

 

Almejando o enriquecimento desta discussão, avalia-se essencial abordar outros 

dois Modelos de QVT que podem ser considerados mais contemporâneos no 

universo que discute a temática QVT no contexto do trabalho: o Modelo de Limongi-

França (1996) e o de Estelle Morin (2001).  

 

O Modelo proposto por Limongi-França (1996), denominado Modelo Biopsicossocial 

e Organizacional-BPSO, se alicerça nos seguintes aspectos: Biológicos (ambiente 

de trabalho ao qual o indivíduo está inserido, bem como hábitos saudáveis que 

contemplam alimentação e atividades físicas), Psicológicos (processos afetivos e 

emocionais clima organizacional, além de oportunidades de carreira, relacionamento 

com colegas e chefes, autoestima), Sociais (valores socioeconômicos, culturais e 

coletivos, previdência, cursos de aperfeiçoamento, lazer e família) e Organizacionais 

(investimento em pessoas, humanismo, competitividade, imagem corporativa, 

inovação e tecnologia, ergonomia, natureza da atividade, políticas e rotinas de 

recursos humanos). 

 

A autora desenvolveu e validou o modelo BPSO-96 para análise dos critérios da 

abordagem biopsicossocial e organizacional em sua Tese de doutorado alicerçando-
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se nos estudos da Organização Mundial da Saúde (OMS), em meados da década de 

1980, onde passou-se a adotar a definição de saúde como o pleno bem-estar 

biológico, psicológico e social e não exclusivamente a ausência de doença 

(LIMONGI-FRANÇA, 1996). 

 

A dimensão biopsicossocial tem origem na medicina psicossomática que classifica o 

homem por meio de uma visão integrada, a qual visa compreender o ser humano 

por completo, revelando suas condições de vida e marcas das experiências 

vivenciadas e desejadas dentro e fora do contexto do trabalho (LIMONGI-FRANÇA, 

2004, 2015). Dessa forma, o indivíduo é compreendido como um complexo-

psicossomático composto de atributos potenciáveis nas dimensões biológica, 

psicológica e social que contribuem para sua formação no âmbito integral 

(LIMONGI-FRANÇA, 1996, 2001, 2004, 2015). 

 

Quanto à dimensão organizacional, esta se apoiou nos estudos inerentes à 

ergonomia, bem como considera as estratégias, políticas e práticas de Gestão de 

Pessoas adotadas nas organizações contemporâneas que se interagem e modelam 

as relações de trabalho. Cabe ressaltar que adicionalmente foram considerados 

nessa dimensão, os Indicadores Econômicos de Desenvolvimento Social (IEDS), 

Índice de Pobreza Humana (IPH), Índice de Felicidade Bruta (IFB), Indicadores de 

Desenvolvimento Humano (IDH) e Desenvolvimento Econômico Sustentável (DES) 

(LIMONGI-FRANÇA, 2015). “Estes elementos integrados têm como objetivo ampliar 

a compressão das políticas, práticas e programas de QVT em sua natureza 

pluridisciplinar, com foco no indivíduo/profissional” (BRITO et al., 2015, p. 93). 

 

Em síntese, esse Modelo apresenta indicadores que giram em torno do conceito de 

desenvolvimento humano, produtividade e legitimidade (SAMPAIO, 2012), conforme 

apresentado no Quadro 5. 
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Quadro 5 – Critérios de análise BPSO-96 Ações e Programas de QVT 

Área 
investigada 

Descrição Indicadores 
Setores que 

desenvolvem 

Biológica 

Promoção da saúde e da 
segurança, controle dos 
riscos ambientais e 
atendimento às 
necessidades físicas em 
geral. 

Mapa de riscos; SIPAT; 
Refeições; Serviço 
Médico; Melhorias 
ergonômicas; PMSO, 
Treinamentos 
específicos. 

Segurança do trabalho 
e medicina 
ocupacional, 
ambulatório, nutrição, 
relações industriais 
e/ou Recursos 
Humanos. 
 

Psicológica 

Promoção da autoestima e 
o desenvolvimento de 
capacidades pessoais e 
profissionais. 

Processos de seleção e 
avaliação de 
desempenho, carreira, 
remuneração, 
programas participativos.  

Recrutamento e 
seleção; Treinamento 
de pessoal; Cargos e 
salários; Relações 
industriais e ou 
Recursos Humanos. 

Social 

Oferta de benefícios sociais 
obrigatórios e espontâneos 
e criação de oportunidades 
de lazer, esportes e cultura. 

Direitos legais, 
atividades associativas e 
esportivas; eventos de 
turismo e cultura; 
atendimento à família. 

Serviço social, grêmio 
esportivo, fundações 
específicas, Recursos 
Humanos. 

Organizacional 

Valorização da imagem 
corporativa, da estrutura 
organizacional, dos 
produtos e serviços e do 
relacionamento da empresa 
com os empregados. 

Endomarketing, comitês 
executivos e de decisão, 
comunicação interna, 
responsabilidade social 
e cidadania. 

Diretorias executivas, 
marketing. Recursos 
humanos, fundações 
educacionais. 

Fonte: Limongi-França (2001). 

 

O Modelo de Estelle Morin (2001) aborda “o sentido do trabalho” e se baseia nas 

características do emprego do Modelo Hackman e Oldham (1976), bem como na 

concepção de sistemas sociotécnicos de Emery (1964, 1976) e Trist (1978) 

relacionados às condições de emprego e trabalho em si5. Esses dois Modelos 

apresentam vários pontos em comum e destacam a importância das organizações 

oferecerem aos trabalhadores um trabalho que faz sentido, de modo que eles 

possam colocar em prática suas habilidades e competências, exercer julgamentos e 

seu livre-arbítrio, bem como de se ajustarem às condições do trabalho, de acordo 

com a evolução de seu desempenho (MORIN, 2001). 

 

Num momento em que as organizações passam por transformações na forma de 

organizar as atividades do trabalho, “os administradores devem projetar meios para 

                                            
5
 EMERY, F. Future we are in. Leiden: Martinus Nijh off, 1976. 
EMERY, F. Report on the Hunsfoss Project. London: Tavistock, 1964. Tavistock Document 
Series. TRIST, E. Adapting to a changing world. Labour Gazette, v. 78, p. 14-20, 1978. 
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revalorizar o trabalho e lhe dar um sentido” (MORIN, 2001, p. 18). Em síntese, no 

Modelo de Morin (2001), para que um trabalho tenha sentido, é importante que: 

 

 Seja realizado de forma eficiente e leva a algum resultado. Ou seja, para 

quem o realiza é essencial que os objetivos do trabalho estejam claros e que 

os resultados tenham valor aos olhos de quem o realiza.  

 Para que um trabalho seja intrinsecamente satisfatório torna-se importante, 

para quem o realiza que ele possa utilizar suas competências e tenha a 

oportunidade de testar suas capacidades, com o objetivo de estimular suas 

necessidades de crescimento pessoal e seu senso de responsabilidade.  

 O trabalho é moralmente aceitável quando é realizado segundo as regras do 

dever e do saber viver em sociedade, além disso, deve ser inspirado pelos 

valores morais, éticos e espirituais. 

 Para o trabalho ser fonte de experiências de relações humanas satisfatórias 

ele deve promover o esforço coletivo e o desenvolvimento de relações 

profissionais positivas, do tipo cliente-fornecedor, permitindo um sentimento 

de vinculação e de cooperação dentro dos grupos de trabalho. 

 Um trabalho que procura garantir a segurança e a autonomia deve permitir a 

observância de condições de trabalho que proporcionem aos trabalhadores 

sentimentos de segurança e de autonomia necessários para seu 

desenvolvimento. Nesse sentido, “os salários e as condições de trabalho 

devem ser estudados seriamente” (MORIN, 2001, p. 19). 

 Sentir-se ocupado é imprescindível para um trabalho ter sentido. Portanto, é 

fundamental que a carga de trabalho seja adequada à tarefa, “pois não existe 

nada mais absurdo do que ser pago para não fazer nada” (MORIN, 2001, p. 

19). 

 

Resumindo, esse Modelo propõe ações para a prevenção do distresse ocupacional 

e a promoção do bem-estar nas organizações, associado à reorganização do 

trabalho de tal forma que priorize a qualidade de vida e a eficácia organizacional 

sem negligenciar o desenvolvimento de um ambiente de trabalho que tem sentido 

(MORIN, 2001; SAMPAIO, 2012), conforme apresentado no Quadro 6 a seguir. 
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Quadro 6 – Síntese das características de um trabalho que tem sentido associadas 

aos princípios de organização 

Um trabalho que tem 
sentido é um que... 

Características 
do trabalho 

Princípios 
da organização 

É realizado de forma eficiente 
e leva a um resultado 

Finalidade 
Clareza e importância dos 
objetivos 

Eficiência Utilidade, valor dos resultados 

É intrinsecamente 
Satisfatório 

Aprendizagem e 
desenvolvimento das 
competências 

Correspondência entre as 
exigências do trabalho e as 
competências da pessoa 

Realização e atualização Desafios e ideais 

Criatividade e autonomia 
Margem de manobra sobre a 
administração das atividades e 
resolução dos problemas 

Responsabilidade Feedback sobre o desempenho 

É moralmente aceitável 

Retidão das práticas sociais e 
organizacionais 

Regras do dever e do saber 
viver em sociedade 

Contribuição social 
Valores morais, éticos e 
espirituais 

É fonte de experiências de 
relações humanas 
satisfatórias 

Afiliação e vinculação Trabalho em equipe 

Serviço aos outros 
Relações do tipo cliente–
fornecedor 

Garante a segurança e a 
Autonomia 

Independência financeira Salário apropriado e justo 

Saúde e segurança Boas condições de trabalho 

Mantém ocupado Ocupação Carga de trabalho adequada 

Fonte: Morin (2001, p. 18). 

 

Por conseguinte, a autora, a partir de suas pesquisas iniciadas em 1993, apresenta 

seis características de um trabalho que faz sentido como: utilidade do trabalho 

(propósito social); retidão moral (moralmente justificável); aprendizagem e 

desenvolvimento (possibilidade desenvolvimento pessoal e profissional); autonomia 

(julgamento próprio para decidir quanto ao trabalho que realiza); reconhecimento 

(dos resultados do trabalho e através da remuneração), e relações positivas com as 

outras pessoas (qualidade nas relações) (MORIN, 2002; SANT‟ANNA; KILIMNIK, 

2011; SAMPAIO, 2012). 

 

Com o objetivo de oferecer uma síntese sobre os programas de QVT listados acima, 

o Quadro 7 apresenta um resumo dos principais fatores abordados pelos autores e 

respectivos Modelos elencados. 
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Quadro 7 – Resumo dos Modelos de QVT discutidos 

(continua) 

Modelo/Autor(es) Indicadores Síntese do modelo 

Walton (1973) 

1- Compensação justa e adequada; 
2- Condições de segurança e saúde no 
trabalho; 
3- Utilização e desenvolvimento de 
capacidades; 
4- Oportunidades de crescimento e 
segurança; 
5- Integração social na organização; 
6- Garantias constitucionais; 
7- Trabalho e espaço total de vida; 
8- Relevância social da vida no trabalho. 

É um Modelo de maior 
abrangência por considerar 
fatores endógenos e exógenos 
à organização. 
Dá ênfase na possibilidade de 
elevar a QVT no contexto 
laboral, através do 
mapeamento das percepções 
dos trabalhadores em relação 
às suas oito dimensões. 

Hackman; Oldham 
(1975) 

1. Dimensões da tarefa; 
2. Estado psicológico; 
3. Respostas afetivas ao trabalho. 

QVT é resultado da 
combinação de dimensões 
básicas das tarefas que podem 
gerar motivação, satisfação 
nos trabalhadores e aumento 
da produtividade quando 
alteradas determinadas rotinas 
do trabalho a ser realizado.  
A percepção positiva por parte 
do trabalhador em relação ao 
significado da tarefa que 
realiza pode induzir ao seu 
crescimento individual. 

Westley (1979) 

1. Econômicos; 
2. Políticos; 
3. Sociológicos; 
4. Psicológicos. 

Esse Modelo propõe condições 
para que o indivíduo se 
identifique com aquilo que faz 
através da satisfação de 
necessidades pessoais e 
experiências vividas na 
organização. 
Sua ênfase, portanto, se 
alicerça nas pessoas, no 
trabalho e na organização. 

Werther; Davis 
(1983) 

1. Fatores Ambientais; 
2. Fatores Comportamentais; 
3. Fatores Organizacionais. 

O Modelo trata da constante 
necessidade de atualização 
dos desenhos dos cargos de 
modo a adequá-los às 
necessidades dos 
trabalhadores e das 
organizações e torná-los mais 
satisfatórios e produtivos. 

Limongi-França 
(1996) 

1. Social; 
2. Psicológica; 
3. Biológica; 
4. Organizacional. 

O Modelo apresenta 
indicadores que giram em 
torno do conceito de 
desenvolvimento humano, 
produtividade e legitimidade. 
Enfatiza as condições de vida 
e cargos mais satisfatórios. 
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Quadro 7 – Resumo dos modelos de QVT discutidos 

(conclusão) 

Modelo/Autor(es) Indicadores Síntese do modelo 

Morin (2001) 

1.É realizado de forma eficiente 
e leva a um resultado; 
2. É intrinsecamente 
satisfatório; 
3. É moralmente aceitável; 
4. É fonte de experiências de 
relações humanas satisfatórias; 
5. Garante a segurança e a 
autonomia; 
6. Mantém ocupado. 

O Modelo propõe ações para a 
prevenção do distresse 
ocupacional e a promoção do 
bem-estar nas organizações. 
Sua ênfase se apoia na 
reorganização do trabalho, de 
tal forma que priorize a 
qualidade de vida e a eficácia 
organizacional. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 

Adotando como referência os Modelos de QVT supracitados, observa-se que há 

poucas diferenças significantes entre eles em relação às suas principais 

características e pressupostos. Merece destaque a abordagem feita por Morin 

(2001), ao discutir a temática especificamente sob a ótica da significância do 

trabalho para que ele tenha verdadeiro sentido para o trabalhador. No próximo 

subcapítulo serão apresentadas algumas críticas dirigidas aos programas de QVT. 

 

3.4 QVT ou estratégias de sedução? 

 

As definições acerca do tema QVT se baseiam desde cuidados médicos inseridos 

na legislação de saúde e segurança até atividades voluntárias dos trabalhadores nas 

áreas de lazer, motivação, entre inúmeras outras (LIMONGI-FRANÇA, 2004, p. 24). 

Rodrigues (2007) argumenta que nos últimos anos a expressão QVT vem sendo 

utilizada com frequência para descrever situações e métodos com objetivos 

diversos. Dessa forma, cabe realizar uma reflexão crítica a respeito da eficácia dos 

programas de Qualidade de Vida no Trabalho e suas reais finalidades no contexto 

do trabalho. 

 

Na última década do século XX, segundo estudo do Sindicato dos Metalúrgicos de 

Betim, Igarapé e Bicas, realizado por Dias et al. (1998, p. 3) intitulado: “E a 

Qualidade de Vida?”, “o dia a dia do trabalhador é tão desgastante que, em certos 

momentos, ele chega a esquecer de si mesmo para ocupar-se da produção”. Esse 

mesmo estudo faz um alerta para não perdemos de vista nossa natureza humana, 
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bem como chama a atenção para que a qualidade do produto não leve à 

precarização do trabalho, pelo contrário, seja também sinônimo de qualidade de 

vida. 

 

De modo a ratificar essa constatação, recente estudo realizado com o objetivo de 

conhecer as percepções de dirigentes sindicais metalúrgicos e químicos sobrea QVT 

e as fontes de mal-estar no trabalho nessas categorias profissionais identificou que, 

para estes trabalhadores, é “desejável quanto à QVT o que concerne às condições, 

à organização e às relações socioprofissionais saudáveis no interior das empresas 

no setor privado” (TODESCHINI; FERREIRA, 2013, p. 246). Entretanto, os 

resultados demonstraram que num mesmo segmento da indústria, uma década e 

meia depois, pouco ou nada se alterou para melhorar a qualidade de vida do 

trabalhador em seu contexto laboral. 

 

Por conseguinte, o que se verifica é um cenário de domínio do capital que leva à 

precarização do trabalho no contexto organizacional. Nessa direção, empresas 

multinacionais, inclusive as brasileiras, vêm adotando políticas de contratação de 

mão de obra em países menos desenvolvidos e emergentes, gerando maior 

“desumanização e alienação no local de trabalho”, por meio da imposição de 

“pesadas cargas de trabalho, esforço significativo para cumprimento de metas e 

prazos, maior controle, menor autonomia e menor segurança de emprego” 

(GAYATHIRI; RAMAKRISHNAN, 2013, p. 1). 

 

Padilha (2010) destaca uma série de fatores que tornam o trabalho precário diante 

de sua exploração por parte da ordem do capital. Os principais fatores são: 

 

a) desregulamentação e perdas dos direitos trabalhistas e sociais 
(flexibilização das leis e direitos trabalhistas); b) legalização de trabalhos 
temporários, em tempo parcial, e da informalização do trabalho; c) 
terceirização e quarteirização („terceirização em cascata); d) intensificação 
do trabalho; e) aumento de jornada (duração do trabalho) com acúmulo de 
funções (polivalência); f) maior exposição a fatores de riscos para a saúde; 
g) rebaixamento dos níveis salariais; h) aumento de instabilidade no 
emprego; i) fragilização dos sindicatos e das ações coletivas de resistência; 
j) feminização da mão de obra; e k) rotatividade estratégica (para 
rebaixamento de salários) (PADILHA, 2010, p. 550). 
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Sobre esse aspecto é fato que, para garantir sua sobrevivência e ao mesmo tempo 

serem competitivas, muitas empresas têm adotado Programas de Qualidade Total 

associados à QVT “como saída para resolver problemas imediatos e em curto prazo, 

tais como de relacionamento dentro da empresa, de capacitação de mão de obra ou 

para solucionar problemas de baixa qualidade nos produtos e serviços” (MÔNACO; 

GUIMARÃES, 2000, p. 68). Contudo, para esses autores, poucas dessas empresas 

têm se preocupado realmente com as implicações sociais, culturais e 

organizacionais desses programas. 

 

Nesse sentido, diante das expectativas empresarias que exigem cada vez mais dos 

trabalhadores para que estas se posicionem de maneira competitiva, cabe salientar 

que as políticas adotadas pelas empresas “podem aliviar momentaneamente alguns 

sintomas, mas não ferem as causas estruturais dos problemas” (PADILHA, 2010, p. 

549). Portanto, de acordo com essa autora, os Programas de QVT não devem ser 

considerados como se fossem verdadeiras panaceias para a solução dos problemas 

condicionados às atividades do labor. 

 

Na tentativa de alcançar resultados satisfatórios, as organizações buscam a 

associação de QVT para o trabalhador e desempenho organizacional (PADILHA, 

2010) e, assim, espera-se que os empregados se sintam motivados, engajados a 

“vestir a camisa” da empresa e a buscar o crescimento não apenas individual, mas 

de toda a organização (AQUINO; FERNANDES, 2013, p. 58). 

 

Cabe ressaltar que os Programas de Qualidade de Vida no Trabalho têm sido 

utilizados como estratégias organizacionais de gestão de pessoas frente à 

dificuldade de lidar com as novas demandas dos trabalhadores e das organizações 

no pós-fordismo (NANJUNDESWARASWAMY; SWAMY, 2013). 

 

Nesse sentido, as políticas empresariais voltadas para esses programas, em 

especial no Brasil, “têm sido caracterizadas por envolver mecanismos de controle da 

percepção e subjetividade para enquadrar trabalhadores mediante engrenagens que 

visam introjetar as normas e metas da empresa” (LACAZ, 2000, p. 253). 
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A despeito disso, Fortes et al. (2016) atestam que os verdadeiros objetivos e 

resultados desses programas são contestáveis no vigente cenário capitalista de 

contornos neoliberais. Para esses autores, os Programas de Qualidade de Vida no 

Trabalho são “meros instrumentos de manipulação da subjetividade do trabalhador, 

velados por dissimulações discursivas intencionalmente engendradas para encobrir 

as reais intenções de lucro e exploração dos indivíduos realizada pela classe 

hegemônica” (FORTES et al., 2016, p. 99). 

 

Moura (2016) reforça essa ideia ao afirmar que, em especial, nas organizações 

econômicas, estas deixam de representar um simples local de trabalho para 

penetrar em todas as esferas da vida do trabalhador, fazendo com que este não 

consiga mais separar trabalho e vida pessoal. 

 

Nesse sentido, tem-se que na contemporaneidade o trabalhador tem sido moldado 

pelo trabalho imaterial e, por conseguinte, ele não tem mais domínio sobre o tempo, 

e está fadado a dedicar o seu tempo tanto de trabalho como o que seria de não 

trabalho, ao capital (GRISCI; CARDOSO, 2014).  

 

Dourado e Carvalho (2006, p. 1), nessa linha de pensamento, mencionam que os 

Programas de Qualidade de Vida no Trabalho são ferramentas de 

instrumentalização do homem pelo capital e que estes utilizam métodos cada vez 

mais sofisticados de controle social escondendo a verdadeira natureza de seus reais 

objetivos. Esses autores chegam a denominar os programas de QVT de 

“mecanismos opressores (...) mostrando-se ser uma das ferramentas mais 

audaciosas de alienação do indivíduo nas organizações modernas” (DOURADO; 

CARVALHO, 2006, p. 2). 

 

Tal postura organizacional que prioriza os interesses do capital impõe um preço alto 

à sociedade contemporânea ao atribuir à vida do trabalhador um caráter utilitário 

retirando-lhe a condição de definir por si próprio o curso da ação (DOURADO; 

CARVALHO, 2006). Além disso, transformou a empresa no lócus de qualificação 

profissional e que incentiva o “narcisismo individual, tornando a busca pela 

excelência um desejo de cada um e levando os indivíduos a exercerem um 
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autocontrole” (MOURA, 2016, p. 173-174) que obscurece as verdadeiras 

transformações ocorridas no mundo do trabalho que culminaram com aumento do 

desemprego, precarização do trabalho, desqualificação e insegurança no emprego 

por parte da maioria dos trabalhadores (GORZ, 2003). 

 

Observa-se que a relação indivíduo-organização “vem evoluindo para o refinamento 

de uma estrutura de dominação, pela via de um controle organizacional cada vez 

mais elaborado e sutil” (MOURA, 2016, p. 163). Para o autor, apoiado em Pagés et 

al. (1993), os trabalhadores são submetidos “voluntariamente” a processos de 

mediação psicológica que os seduzem e os convencem a aderirem à missão 

organizacional com a qual passam a se identificar integralmente6. Por conseguinte, 

percebe-se que “o controle organizacional sob o indivíduo tem sido exercido por 

mecanismos mais sutis, porém não menos intensos” que aqueles utilizados por 

mecanismos essencialmente burocráticos (MOURA, 2016, p. 175). 

 

Dessa forma, dimensões inerentes aos Programas de Qualidade de Vida no 

Trabalho, tais como: a vida e o tempo, as perspectivas de carreira, a remuneração 

justa, a autonomia, a satisfação, o desenvolvimento pessoal e o reconhecimento 

passam a ser vistas como estratégias de sedução minuciosamente elaboradas pelas 

políticas de pessoal nas organizações, de modo a transformarem os trabalhadores 

em dóceis empregados a serviço dos interesses reais das organizações, o lucro. 

Nesse sentido, essas políticas de gestão de pessoas tratam-se da “racionalidade 

instrumental a serviço da produtividade” (MOURA, 2016, p. 186). 

 

A despeito disso, Leite et al. (2009, p. 110) argumentam que os Programas de 

Qualidade de Vida no Trabalho são práticas organizacionais adotadas pelas áreas 

de gestão de pessoas que dão “suporte ao aumento da lucratividade e à dominação 

dos trabalhadores por parte das gerências”. Esse cenário de (des)humanização do 

trabalho associado a uma “busca intensa pela sobrevivência e pelo domínio de 

mercados dá o tom das ações empresariais que modelam e sedimentam” 

                                            

6 PAGÈS, M.; BONETTI, M.; GAULEJAC, V.; DESCENDRE, D. O poder das organizações. São 
Paulo: Atlas, 1993. 
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(FERREIRA; BRUSIQUESE, 2014, p. 247) os programas de QVT nas empresas com 

base nas inovações tecnológicas e flexibilização dos processos laborais. 

 

Os programas de QVT têm sido associados a válvulas de escape servindo estes 

como “analgésicos” para aliviar os trabalhadores dos efeitos ruinosos das situações 

incômodas do trabalho e suas anomalias. Além disso, na maioria dos programas de 

QVT é negado o “conflito, o desequilíbrio e os problemas (percebidos como 

doenças) e não há preocupação em conhecer suas causas” (PADILHA, 2010, p. 

555). 

 

Nos programas de QVT os problemas são interpretados como se fossem 

passageiros merecendo serem apenas medicados com paliativos. Padilha (2010) 

reforça sua crítica ao considerar que essa é uma visão imediatista e funcionalista da 

sociedade e da organização, apontando que as empresas de hoje procuram 

transformar-se em “grandes „centros de bem-estar‟ (...), ou seja, querem criar 

espaços especiais, bonitos, artificiais e atraentes que “diluem o lazer e o esporte no 

meio de sacrifícios do trabalho” (PADILHA, 2010, p. 556). 

 

Ainda, segundo a autora, algumas empresas implementam e mostram seus 

ambientes de trabalho, academias de ginástica, galerias com lojas, massagens 

durante o expediente, “espaços de convívio‟ que se assemelham às praças internas 

dos shopping centers” (PADILHA, 2010, p. 556). Observa-se que essas práticas são 

meras estratégias de sedução que numa dimensão psicológica de controle busca 

influenciar positivamente a satisfação do trabalhador através de instrumentos 

ambientais, criados para “fazê-lo crer que ali é um ambiente de trabalho seguro e 

confortável” (DOURADO; CARVALHO, 2006, p. 8). A despeito disso, cabe ressaltar 

a afirmação de Freitas (2000) de que as organizações são produtos e produtoras de 

ambientes e os muda de acordo com seus interesses. 

 

O que se percebe nessas análises realizadas acerca do tema proposto é que as 

atividades que integram as práticas de gestão em QVT são de natureza assistencial. 

As práticas de gestão preconizam o bem-estar de modo acessório, como se fosse 

“medicamento que cura os males do trabalho” (FERREIRA et al., 2009, p. 325). 
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Igualmente constatado por (LIMA, 1994; LACAZ, 2000; MÔNACO; GUIMARÃES, 

2000; PADILHA, 2010), o que se tem de fato é a ênfase na produtividade e no lucro. 

 

Constata-se, então, que boa parte das críticas se refere à lacuna existente entre o 

discurso e as práticas de QVT adotadas pelas empresas num cenário global de 

precarização do trabalho (REZENDE; LIMA, 2016, p. 7). Apesar do que vem sendo 

proposto pelos programas de QVT, na prática, o que se vê é um intensivo processo 

de reestruturação do sistema produtivo modificando “substancialmente o perfil do 

trabalho e dos trabalhadores, os determinantes da saúde-doença dos trabalhadores, 

e, consequentemente, o quadro da morbimortalidade relacionada ao trabalho” 

(SALLES; FEDERIGHI, 2006, p. 266). 

 

Esse inevitável processo de reestruturação do trabalho próprio das organizações 

modernas exclui a possibilidade de o trabalhador perceber significado no trabalho 

que realiza. Dessa forma, inibe a oportunidade do trabalhador ser protagonista de 

suas ações, limitando-o ao papel de mero coadjuvante das tarefas que desempenha 

em seu contexto laboral. É de salientar que um trabalho tem sentido “quando é feito 

de forma responsável, não só na sua execução, mas também na qualidade dos 

produtos e consequências que ele acarreta” (VILAS BOAS; MORIN, 2014, p. 4). 

Para essas autoras, o trabalho tem sentido quando ele é realizado em um contexto 

que respeita os valores do ser humano e em um ambiente que respeita a justiça, e a 

dignidade humana. 

 

Segundo Vilas Boas e Morin (2014, p. 4), para o trabalho ser significativo ele deve 

dar prazer às pessoas que o realiza. Em suas análises, as autoras argumentam, que 

“o trabalho para ter sentido deve coincidir com os interesses dos trabalhadores, usar 

suas habilidades, estimular o desenvolvimento de seu potencial e capacitá-los a 

alcançar seus objetivos de forma eficaz”. Ou seja, é preciso oferecer-lhes 

oportunidades para aprender, crescer e alcançar suas próprias metas e objetivos. 

 

Em suma, deve-se buscar argumentos para compreender a realidade do trabalho 

contemporâneo no contexto da reorganização e hegemonia do capital a partir de 
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uma lógica onde “o homem é a centralidade e não as razões econômicas e seus 

instrumentos retificadores” (DOURADO; CARVALHO, 2006, p. 6).  

 

Neste subcapítulo foi abordada a ênfase dos Programas de Qualidade de Vida no 

Trabalho no contexto empresarial; como são vistos pelas organizações, verdadeiras 

panaceias e/ou analgésicos paliativos para os males do trabalho; e sua concepção 

imediatista e funcionalista em relação ao contexto do trabalho. No próximo 

subcapítulo, a QVT será abordada de forma a verificar o que se tem realizado sobre 

o tema no Brasil e Europa, em especial nos países nórdicos. 

 

3.5 Como se dá a Qualidade de Vida no Trabalho no Brasil e na Europa 

 

Com a necessidade de maior produtividade no contexto empresarial, a disseminação 

dos programas de QVT e os fatores que determinam a satisfação dentro e fora do 

trabalho passaram a ser objeto de discussão nos principais centros de produção 

industrial e, portanto, a questão da qualidade de vida ultrapassou o âmbito das 

empresas para alcançar a sociedade como um todo (REZENDE; LIMA, 2016). 

Diante disso, foram selecionados alguns contextos, entre eles, o brasileiro, nos quais 

a QVT tem adquirido especial destaque enquanto estratégia empresarial. 

 

3.5.1 No Brasil 

 

A QVT é um tema com forte presença em pesquisas da “escola anglo-saxã que se 

instituiu na universidade brasileira inicialmente nas linhas de pesquisa da 

Administração, para ser redescoberta pela Psicologia do Trabalho e outras áreas 

ligadas à saúde no trabalho” (SAMPAIO, 2012, p. 122). Entretanto, ainda é incipiente 

a ocorrência de debates entre pesquisadores brasileiros como princípio para a 

implantação de programas e estratégias de QVT que possam trazer resultados mais 

efetivos na prática (MÔNACO; GUIMARÃES, 2000; FERREIRA et al., 2009). 

 

No Brasil, a QVT nas décadas de 1970 e 1980 é associada ao conceito de 

promoção de saúde e passa a ser entendida como completo bem-estar social entre 

os aspectos sociais, psicológicos e biológicos, e não apenas à ausência de doenças. 
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Em função dos efeitos da abertura de mercado e globalização, além do aumento da 

competitividade, os estudos sobre QVT começaram a se desenvolver com maior 

ênfase na década de 1990 objetivando maior produtividade empresarial. Desde 

então, o tema tem chamado a atenção de empresários e administradores por poder 

oferecer satisfação dos empregados e aumento da produtividade (LIMONGI-

FRANÇA, 2004; 2015). 

 

Além do atual mercado globalizado, Limongi-França (2004) elenca os paradigmas de 

gestão organizacional, pós-modernidade cultural, preocupações sociais e 

ambientais, resgate do trabalho humano, desenvolvimento da satisfação dos 

empregados, como fatores que remetem aos estudos acerca de QVT nas empresas 

brasileiras. 

 

Nessa direção, Tonelli et al. (2003) apontam que os programas de QVT na década 

de 1990 se encontram entre as políticas de gestão de pessoas mais adotadas nas 

organizações brasileiras. Ademais, num ambiente pós-fordismo de efervecente 

discussão socioeconômica, competitividade e sustentabilidade, o tema ganha tom de 

gestão diante da necessidade das empresas alcançarem maior produtividade, 

qualidade e lucratividade. 

 

Contudo, de modo geral, o tema QVT no Brasil tem sido abordado e definido por 

vários pesquisadores, tendo como referencial os modelos clássicos expostos 

anteriormente, com algumas pequenas variações de enfoques, guardando entre si, 

como ponto comum, o entendimento da QVT como um movimento de reação ao 

rigor dos métodos tayloristas e, consequentemente, como um instrumento que tem 

por objetivo propiciar uma maior humanização do trabalho, o aumento do bem-estar 

dos trabalhadores e uma maiorconcessão de participação destes nas decisões e 

problemas do trabalho (SANT‟ANNA; KILIMNIK, 2011). 

 

Sampaio (2012) aponta para a necessidade de maior articulação entre estudiosos, 

consultorias e organizações no sentido de formalizar mais parcerias para 

acompanhar os resultados práticos de intervenções na área de QVT, no Brasil. Além 

disso, o autor destaca que é preciso atualização constante no campo do estado da 
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arte para formar novos pesquisadores e profissionais, bem como sugere intensa 

revisão na literatura internacional atual para se identificar os avanços e rupturas 

adotadas nas práticas internacionais. 

 

Um estudo realizado por Arellano e Limongi-França (2013), tendo como universo 27 

organizações brasileiras contempladas com o Prêmio Nacional de Qualidade de 

Vida concedido pela Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV), no 

período compreendido entre 1996 a 2007, apontou para a falta de critérios 

metodológicos para se mensurar os resultados das ações de QVT, especialmente 

aqueles relacionados à produtividade. Esse resultado reforça a opinião de Sampaio 

(2012), da necessidade de articulação entre pesquisadores e profissionais para 

consolidação de teorias e práricas ienerentes ao tema abordado. 

 

O Quadro 8 apresenta uma síntese de setepesquisas de dissertação de mestrado 

realizadas no Brasilsobre o tema QVT em diferentes contextos do trabalho, 

identificando os autores e ano de publicação, o modelo de QVT adotado como 

referência para a pesquisa, o objetivogeral proposto, a metodologia aplicada, e os 

resultados alcançados. Os estudos listados abaixo foram analisados nos bancos de 

teses e dissertações das seguintes Instituições de Ensino Superior (IES): 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), Fundação Pedro Leopoldo (FPL), Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), Faculdade Novos Horizontes (FNH), Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM), e Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), nessa ordem. 

 

Quadro 8 – Estudos realizados no Brasil sobre QVT 

(continua) 

Autor(es) 
Ano 

Modelo de 
QVT adotado 

Objetivo Geral 
Proposto 

Metodologia 
Aplicada 

Resultados 
Alcançados 

Rocha 
(1998) 

Walton (1973) 

Verificar o nível de 
QVT de 
empregados de 
uma empresa do 
setor têxtil e 
mostrar a 
importância da 
QVT. 

Tipo: Descritiva 
Abordagem: Quantitativa 
Método: Estudo de caso 
A coleta de dados: 
questionário não 
estruturado. 
 

O nível de QVT 
na empresa 
pesquisada é 
razoável. 
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Quadro 8 – Estudos realizados no Brasil sobre QVT 

(continua) 

Autor(es) 
Ano 

Modelo de 
QVT adotado 

Objetivo Geral 
Proposto 

Metodologia 
Aplicada 

Resultados 
Alcançados 

Oliveira 
(2001) 

Walton (1973) 

Mensurar o nível de 
QVT no âmbito da 
carreira dos 
detetives lotados  
 

Tipo: Descritiva  
Abordagem: Quantitativa 
e Qualitativa  
Método: Survey 
 

O nível de QVT 
foi considerado 
insatisfatório para 
os detetives  

  

na 
Superintendência 
de Polícia 
Metropolitana de 
Belo Horizonte 
(METROPOL) 

A coleta de dados 
entrevistas 
semiestruturadas, de 
análise documental e de 
observações diretas, do 
tipo não participante. 
 

subordinados à 
METROPOL 
(Superintendência 
de Polícia 
Metropolitana). 

Rosa 
(2012) 

Walton (1973) 

Investigar o nível 
de satisfação para 
a QVT dos 
professores do 
ensino médio 
público e privado 
de Paracatu-MG 

Tipo: Descritiva 
Abordagem: Quantitativa 
e o 
Método foi o Survey 
Coleta dos dados: 
questionário 
semiestrturado. 

No geral (juntos), 
75% percebem 
satisfação no 
trabalho. 

Fernandes 
(2013) 

Walton (1973) 

Identificar de que 
maneira as 
Políticas Públicas 
de Educação do 
Estado de 
Pernambuco 
influenciam a 
Qualidade de Vida 
no Trabalho 
dosservidores da 
Gerência Regional 
de Educação 
Recife Norte. 

Tipo: Descritiva 
Abordagem: Qualitativa 
Método: Estudo de Caso 
Coleta dos dados: foram 
utilizadas observações e 
entrevistas 
semiestruturadas. 
Análise dos dados: 
análise de conteúdo. 

A Secretaria de 
Educação do 
Estado de 
Pernambuco não 
possui uma 
Política Pública 
de Qualidade de 
Vida no Trabalho, 
e foi proposto a 
implantação de 
um Programa de 
QVT. 

Almeida 
(2013) 

Walton (1973); 
Hackman e 
Oldham 
(1975); 
Westley 
(1979). 

Verificar a 
qualidade de vida 
no trabalho dos 
servidores técnico-
administrativos da 
Universidade 
Federal de Ouro 
Preto (UFOP). 

Tipo: Descritiva. 
Abordagem: Qualitativa 
Coleta dos dados: 
entrevistas 
semiestruturadas 
gravadas, transcritas e 
analisadas por tabelas 
Excel. 
Análise dos dados: 
análise deconteúdo. 

A UFOP supre 
suas 
necessidades 
básicas. 
Resultados tidos 
como negativos: 
espaçofísico, 
recursos e 
materiais para a 
execução das 
tarefas, e a 
segurança no 
trabalho. 
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Quadro 8 – Estudos realizados no Brasil sobre QVT 

(conclusão) 

Autor(es) 
Ano 

Modelo de 
QVT adotado 

Objetivo Geral 
Proposto 

Metodologia 
Aplicada 

Resultados 
Alcançados 

Lemos 
(2015) 

Limongi-
França (1996) 

Analisar quais os 
fatores de QVT são 
percebidos como 
relevantes pelos 
servidores da 
UNIPAMPA em 
relação ao PQVT 
promovido pela 
Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoal 
(PROGESP). 

Tipo: Descritiva 
Abordagem: Quantitativa 
e Qualitativa  
Método: Survey 
Coleta de dados: 
entrevistas 
semiestruturadas e 
análise documental. 
Análise dos dados: 
análise de conteúdo. 

O PQVT, ações 
com foco 
assistencialista. 
Os servidores 
mostraram-se 
crentes à 
possíveis 
melhorias no que 
diz respeito à 
satisfação no 
trabalho e 
reconhecimento, 
oportunidade de 
crescimento e 
ferramentas de 
trabalho. 

Lopes (2015) Ferreira (2009) 

Conhecer a 
percepção dos 
servidores públicos 
efetivos que atuam 
no CPqRR, 
Unidade técnico- 
científica da 
Fiocruz instalada 
em Belo 
Horizonte/MG. 

Tipo: Descritiva 
Abordagem: Quantitativa 
e Qualitativa  
Método: Survey 
Coleta de dados: 
questionário eletrônico. 
Análise dos dados foi feita 
por meio de análise de 
conteúdo. 

O CPqRR possui 
muitos aspectos 
favoráveis à 
vivência da QVT. 
Necessita 
melhorar as 
condições de 
trabalho e o apoio 
técnico para 
realizar as 
tarefas. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Ao analisar o Quadro 8, em síntese, pode-se concluir que o Modelo de Walton 

(1973) é predominante nas pesquisas como referência nas investigações elencadas 

sobre o tema, com o percentual de 71,43% de citações. As pesquisas são na sua 

totalidade descritiva, quanto ao tipo. Quanto à abordagem, prevalece a quali-quanti 

com 42%, e a quantitativa e a qualitativa com aproximadamente 28%, cada. Em 

relação ao método adotado nas pesquisas, 42% foram o estudo de caso e 58% 

foram o survey. Quanto ao instrumento de coleta de dados, o questionário foi 

utilizado em 71,43% e as entrevistas em 57,14% das pesquisas. Cabe ressaltar que, 

em três pesquisas, os dois instrumentos ocorreram simultaneamente por se tratar do 

tipo de pesquisa quali-quanti.  

 

A forma de tratamento dos dados foi feita em 71,43%por meio de planilhas excel em 

pesquisas do tipo quantitativa e quali-quanti, e 71,43% em pesquisas do tipo 
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qualitativa e quali-quanti. Outro dado a ser destacado é o tipo de organização onde 

ocorreu a pesquisa, pois 71,43% da ambiência de pesquisa se deu em organizações 

públicas, e 14,28% foram realizadas em organizações privadas e pública e privada 

de forma concomitante. 

 

Apesar de algumas pesquisas apontarem a ocorrência fragmentada de ações 

empresariais que almejam amenizar as condições insatisfatórias inerentes ao 

contexto do trabalho e torná-lo menos penoso para o trabalhador (LOPES, 2015; 

ALMEIDA, 2013; ROSA, 2012), os resultados apontam, na sua totalidade, para a 

insatisfação dos trabalhadores quando analisados fatores inerentes à qualidade de 

vida no trabalho, tais como: remuneração justa, condições do e no trabalho, 

oportunidades de desenvolvimento pessoal, expectativas de carreira, respeito aos 

direitos, segurança no trabalho, apoio da chefia (ROCHA, 1998; OLIVEIRA, 2001; 

ROSA, 2012;  ALMEIDA, 2013; FERNANDES, 2013; LOPES, 2015; LEMOS, 2015).  

 

Além disso, na sua maioria, os resultados enaltecem a QVT como instrumento 

deassistencialismo e o atendimento às necessidades básicas do trabalhador 

(FERNANDES, 2013; LOPES, 2015; LEMOS, 2015). Cabe salientar que em 

nenhuma das pesquisas foi identificada uma política de QVT, mas apenas ações 

isoladas que contemplam os fatores associados à Qualidade de Vida dos 

Trabalhadores no contexto laboral. 

 

No sentido de buscar mais informações sobre o tema em pesquisas internacionais, o 

próximo subcapítulo abordará o tema QVT na Europa, em especial, o caso dos 

países nórdicos. Tal escolha se justifica levando-se em cnsideração a influência da 

escola “anglo-saxã” e reafirmação da psicologia do trabalho nos estudos sobre QVT 

no Brasil como proposta de utilização dos programas de QVT para se alcançar o 

equilíbrio entre o bem-estar dos trabalhadores e a produtividade empresarial.  

 

3.5.2 Na Europa: os países nórdicos 

 

No contexto europeu, embora haja uma preocupação geral com a questão da 

Qualidade de Vida no Trabalho, pesquisas vêm apontando para um diferencial entre 
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os países nórdicos em relação aos demais países daquele continente, segundo 

constata (GALLIE, 2003). Esse autor realizou um estudo utilizando dados 

transversais inerentes ao tema QVT em países membros da União Europeia e sua 

pesquisa centrou-se nas percepções dos trabalhadores em aspectos afins à 

qualidade do ambiente de trabalho tais como: tarefa a ser realizada; oportunidades 

de participação; segurança do emprego; disponibilidade de formação e progressão 

na carreira.  

 

Os resultados de seu estudo revelaram uma elevada posição de destaque da 

Dinamarca e da Suécia em relação aos demais países estudados, especialmente, 

no que diz respeito a aspectos como “a natureza das tarefas nas diferentes classes 

hierárquicas da organização, o tamanho da organização, o uso de novas tecnologias 

e as habilidades adquiridas pelos trabalhadores” (GALLIE, 2003, p. 30). 

 

O estudo constatou também que a Dinamarca, a Suécia e a Finlândia têm um 

padrão de trabalho distinto e mais bem avaliado do que os demais países 

analisados, inclusive, em relação à segurança no emprego. A gestão participativa 

que oferece aos trabalhadores a possibilidade de “influenciar nas decisões sobre as 

mudanças na organização do trabalho” ou onde prevalecem “reuniões em que estes 

podem expressar seus pontos de vista sobre a evolução da organização” (GALLIE, 

2003, p. 30), se destaca nas organizações suecas e dinamarquesas, enquanto que 

apenas a consulta aos mesmos obteve destaque nas organizações finlandesas. 

 

Ressalta-se, também, o alto grau de disponibilidade de formação oferecida pelas 

organizações holandesas, embora isso não tenha representado crescimento na 

carreira. O autor considera imprudente qualquer tentativa de generalizar tais 

políticas, pois, segundo ele, o caráter distintivo das sociedades nórdicas em relação 

aos demais países membros da União Europeia, ao ser abordado o tema QVT, 

concerne à estrutura de poder dos governos que prevalece nessas sociedades, cuja 

prioridade é a boa governança (GALLIE, 2003). 

 

Adotando uma direção similar àquela proposta por Gallie (2003), e de modo a 

identificar modelos de configurações organizacionais, bem como seus riscos e 
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benefícios à saúde dos trabalhadores, Clot e Gollac (2014) analisaram os resultados 

de um estudo realizado por dois economistas, Edward Lorenz e Antoine Valeyre, em 

torno dos diversos tipos de organizações de trabalho observados na Europa7. 

 

Os pesquisadores classificaram essas organizações como Simples, Tayloristas, 

Enxutas e Qualificantes. A Organização Simples é caracterizada pela relação direta 

entre empregador e empregados, sendo ausentes os procedimentos formalizados 

(pequenas empresas, pequenos comércios). A Taylorista tem como premissa os 

princípios da Administração Científica, graças ao controle do trabalho pela direção e 

a regularização do fluxo da produção. Ambas as configurações foram equiparadas 

por eles aos modelos tradicionais de gestão (CLOT; GOLLAC, 2014).  

 

As outras organizações foram classificadas como inovadoras, sendo que o modelo 

Enxuto se alicerça no uso intensivo dos fatores de produção para aumentar a 

produtividade (just in time, integração da produção e da manutenção, integração da 

logística) caracterizando-se por forte controle da qualidade. Já as organizações 

Qualificantes pressupõem que as pessoas são essenciais para o sucesso da 

organização, repousando sua eficácia na autonomia individual, na cooperação e na 

tomada de decisão coletiva (CLOT; GOLLAC, 2014). 

 

A seguir, o Quadro 9 traz as formas de organizações supracitadas e como estas se 

correlacionam com o Relatório “EWCS 2005” que indica as condições de trabalho 

nas organizações europeias8. De modo a explicar se ocorreu a presença, a ausência 

ou se houve indefinição de ambos em relação aos fatores associados à QVT nas 

organizações Qualificantes apresentadas por Clot e Gollac (2014), tem-se que: (+) 

corresponde à presença dos fatores; (-) corresponde à ausência dos fatores; e (?) 

significa que há indefinição em relação à presença, bem como, à ausência. 

                                            
7
  LORENZ, E.; VALEYRE, A. Organizational innovation, human resource management and labour 
market structure: a comparison of the EU-15. The Journal of Industrial Relations, v. 47, n. 4, p. 
424-442, dez. 2005. Disponível em: <http://homepage.ntu.edu.tw/~lbh/ref/JofIR/12.pdf>. Acesso em: 
28 fev. 2016. 

 
8  EWCS 2005: Relatório de Pesquisa Europeia sobre Condições de Trabalho para o ano de 2005. 

(Tradução nossa). 
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Adicionalmente, as células sem preenchimento requerem o entendimento de que 

não houve, por parte dos autores, a identificação dos fatores de QVT nas 

organizações correlatas, bem como não houve indefinição quanto à existência ou 

não destes. 

 

Quadro 9 – Formas de Organizações e o Relatório “EWCS 2005” 

Organização 
 

Fatores 
Qualificantes Enxutas Tayloriana Simples 

Equilíbrio trabalho-lazer + - - + 

Fazer o que sabemos mais +  - ? 

Sensação de trabalho bem feito + + - - 

Aplicação de suas ideias + + -  

Sensação de um trabalho útil + + - - 

Desenvolvimento pessoal + + - - 

Sensação de um em emprego seguro + - - + 

Sensação de ser bem remunerado  + - - + 

Boas perspectivas de carreira + + - - 

Sensação de se sentir em casa no trabalho +  -  
Fonte: Valeyre et al. (2009) citado por Clot e Gollac (2014, p.100)

9
. 

 

Esses estudos trouxeram relevante contribuição para se compreender a relação 

entre riscos à saúde dos trabalhadores e modelos de gestão, sendo que, conforme 

pode ser observado no quadro acima, os pesquisadores identificaram nas 

organizações  Qualificantes todos os fatores propostos pelos programas de QVT, 

tais como possibilidade de executar um trabalho cooperativo; equilíbrio entre 

trabalho e lazer; participação coletiva nas decisões; senso de utilidade do trabalho; 

possibilidade de desenvolvimento pessoal; grande autonomia individual; sentimento 

de segurança no emprego; sensação de obter uma remuneração justa; boas 

perspectivas de carreira (CLOT; GOLLAC, 2014). 

 

A conclusão é a de que essa configuração organizacional é mais favorável ao bem-

estar psicológico dos seus membros, proporcionando também “melhores condições 

físicas de trabalho” com menor “penosidade” e “menor exposição aos riscos 

químicos e biológicos” (CLOT; GOLLAC, 2014, p. 99). 

 

                                            
9
  VALEYRE, A.; LORENZ, E.; CARTRON, D.; CSIZMADIA, P.; GOLLAC, M.; ILLÉSSY, M. Working 
conditions in the European Union: Work organization, Office for Official Publications of the 
European Communities, Luxembourg, 2009. 
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Além desse estudo, Clot e Gollac (2014) citam os resultados alcançados por Green 

e Tarek Mostafa em pesquisa sobre a qualidade do trabalho na União Europeia que 

confirmam as conclusões de Duncan Gallie, ao revelarem que essa qualidade 

“aparece de forma particularmente elevada em certos países do norte da Europa: 

Países Baixos, Dinamarca, Suécia” (GALLIE, 2003, p. 31)10. 

 

Considera-se que aspecto mais relevante a ser ressaltado é que esses países estão 

igualmente à frente na “difusão da organização Qualificante definida por Valeyre e 

Edward Lorenz” (CLOT; GOLLAC, 2014, p. 105) e que a qualidade geral do trabalho 

e a prevalência de organizações Qualificantes são dois fatores estreitamente 

associados, sendo que o caso europeu confirma esse dado. 

 

Este subcapítulo discutiu o diferencial existente entre os países nórdicos, em 

especial a Dinamarca, a Suécia e a Finlândia, em relação aos demais 

paíseseuropeus. Pode-se observar que as práticas organizacionais adotadas e o 

contexto socioeconômico prevalecente nos países nórdicos são elementos de 

diferenciação para a ocorrência dos fatores de QVT apresentados nos quatro tipos 

de organizações europeias. 

 

A QVT é comumente entendida como expansão do conceito de Gestão da 

Qualidade Total (GQT), pois com a evolução desta nas últimas décadas do século 

XX, abriu-se uma nova discussão sobre a necessidade de incluir em sua 

conceituação, a questão da “Qualidade de Vida no Trabalho como parte dos 

Programas de Qualidade Total” (ALBUQUERQUE; LIMONGI-FRANÇA, 1998, p.42). 

Para esses autores, a qualidade de bens e serviços deve ser gerenciada junto com a 

qualidade de vida do trabalhador.  

 

Todavia, conforme discutido nos subcapítulos anteriores, o processo de 

reestruturação industrial e produtiva no ambiente organizacional concernente ao 

período pós-fordismo expôs o trabalhador a riscos à sua saúde física e mental 

                                            
10

  GREEN, F.; MOSTAFA Y. Trends is job quality in Europe. 5. ed. Luxembourg: Publications 
Office of the European Union, 2012. 
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(REZENDE; LIMA, 2016). Nesse contexto, de certa forma, a QVT veio para amenizar 

os efeitos da GQT e permitir maior satisfação, qualidade de vida e bem-estar ao 

trabalhador. No entanto, existe uma grande distância entre o discurso e a prática do 

que seria o bem-estar das pessoasnas empresas (PADILHA, 2010).  

 

No capítulo seguinte serão apresentados os aspectos metodológicos que 

possibilitaram o alcance dos objetivos gerais e específicos, além de fornecer 

subsídios para responder à questão problema que fundamenta o presente estudo.  
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4 METODOLOGIA 

 

Este capítulo trata dos procedimentos metodológicos que foram desenvolvidos nesta 

pesquisa, destacando-se: tipo de pesquisa, forma de abordagem, método, unidade 

de análise, unidade de observação e sujeitos da pesquisa, técnicas de coleta e de 

análise de dados, bem como de questões éticas inerentes à pesquisa proposta. 

 

4.1 Quanto ao tipo de pesquisa 

 

A pesquisa realizada é do tipo descritiva pelo fato desta buscar caracterizar, registrar 

e analisar os fenômenos e políticas de gestão de pessoas da empresa que foi 

pesquisada, com o objetivo de descobrir como estes se estruturam e funcionam em 

sua realidade operacional. Dessa forma, “a pesquisa descritiva expõe características 

de determinada população ou determinado fenômeno. Pode também estabelecer 

correlações entre variáveis e definir sua natureza” (VERGARA, 2010, p. 42). De 

acordo com Collis e Hussey (2005), a pesquisa descritiva é utilizada para obter 

informações de características de determinado problema ou questão.  

 

4.2 Quanto à abordagem 

 

A abordagem da pesquisa teve uma orientação qualitativa, isto é, mais vinculada às 

percepções dos sujeitos participantes em relação à QVT na empresa. Tal escolha se 

deu diante da flexibilidade e adaptabilidade que caracteriza este tipo de pesquisa, 

bem como por acreditar que esta abordagem pode ser mais condizente com o 

escopo de uma percepção da qualidade de vida no trabalho na empresa a ser 

pesquisada, além de possibilitar uma dimensão mais próxima da complexidade do 

fenômeno estudado (GÜNTHER, 2006). Adicionalmente, este autor discorre que a 

metodologia qualitativa busca compreender os fenômenos a partir do ponto de vista 

dos participantes, permitindo estudá-los em profundidade e detalhe. 

 

Cabe ressaltar que os estudos que envolvem pesquisa qualitativa diferem entre si 

quanto a três aspectos: ao método, à forma e aos objetivos. Nesse sentido, Godoy 
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(1995) enumera quatro características essenciais inerentes a uma pesquisa 

qualitativa que devem ser observados: 

 

a) O ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como 

instrumental fundamental; 

b) O caráter descritivo; 

c) O significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida como preocupação 

do investigador; 

d) Enfoque indutivo. 

 

Para esta pesquisa, na qual são analisados aspectos subjetivos, como a percepção 

dos empregados de uma empresa do setor têxtil brasileiro sobre a Qualidade de 

Vida no Trabalho, a pesquisa qualitativa foi considerada a mais adequada para 

operacionalizar os estudos desenvolvidos em razão da profundidade dos estudos 

que lhe é peculiar. 

 

4.3 Quanto ao método de pesquisa 

 

O método adotado foi o estudo de caso, o qual pode permitir a análise em 

profundidade e detalhamento dos aspectos da gestão administrativa da empresa 

pesquisada, em especial a gestão de pessoas. Para Yin (2001), o estudo de caso 

investiga um fenômeno dentro do seu contexto, da vida real, em especial quando 

este não está claramente definido. Além disso, este autor considera o estudo de 

caso como uma importante estratégia de pesquisa na área de Ciências Sociais. 

Günther (2006) reforça essa importância ao considerar o estudo de caso como o 

ponto de partida ou elemento essencial da pesquisa qualitativa. 

 

Esta metodologia foi muito útil para fornecer uma visão mais clara dos fenômenos 

observados, enfatizando o contexto onde os mesmos ocorrem. Nesta pesquisa, o 

estudo de caso desenvolvido procurou analisar qual é a percepção dos empregados 

da empresa pesquisada em relação à Qualidade de Vida no Trabalho. 
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4.4 Unidade de análise, sujeitos de pesquisa e unidade de observação 

 

Collis e Hussey (2005) definem unidade de análise como o elemento principal 

inerente ao fenômeno que se pretende pesquisar. No presente estudo, a unidade de 

observação e os sujeitos de pesquisa ocorrem simultaneamente e são 

representados pelos empregados do quadro efetivo da empresa Companhia 

Industrial de Cataguases (CIC) alocados em suas duas unidades estratégicas de 

negócios selecionados por representatividade no universo da pesquisa. 

 

A escolha dos entrevistados foi pelo critério de representatividade e não o de 

acessibilidade. Dessa forma, para alcançar o objetivo proposto adotou-se a técnica 

da “Bola de Neve”, técnica utilizada em pesquisas sociais nas quais os participantes 

iniciais de um estudo indicam novos participantes que, por sua vez, indicam novos 

participantes e assim sucessivamente, até que seja alcançado o ponto de saturação 

(COLLIS; HUSSEY, 2005). Conforme esses autores, a metodologia da “Bola de 

Neve” é uma técnica de amostragem que utiliza cadeias de referência, uma espécie 

de rede. 

 

Para esta pesquisa foi definido o número de trinta empregados entrevistados 

divididos em três categorias socioprofissionais, de acordo com seus respectivos 

cargos e funções: operacional (aqueles que trabalham diretamente com a produção); 

administrativo (aqueles que desempenham serviços predominantemente 

burocráticos); e gestor (empregados com responsabilidade de liderança nos níveis 

de gerência e supervisão). O levantamento dos dados por meio das entrevistas 

semiestruturadas ocorreu entre os meses de setembro a dezembro de 2016. O 

critério adotado para a seleção dos participantes foi considerado “seleção intencional 

ou por julgamento” (THIRY-CHERQUES, 2009, p. 22), em virtude dos sujeitos 

selecionados representarem relevância para a pesquisa. 

 

Para determinar o número de entrevistas consideradas relevantes e suficientes para 

a realização das análises e conclusões do presente estudo com o uso da “Bola de 

Neve” e da técnica de entrevistas semiestruturadas para coleta de dados, foi 

empregado o “critério de saturação”. Conforme Thiry-Cherques (2009, p. 20), este 
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instrumento é utilizado quando “nenhum novo elemento permite ampliar o número de 

propriedades do objeto investigado”. Entretanto, existe grande dificuldade para 

determinar o dimensionamento ex-ante da pesquisa quando se o utiliza. 

 

De modo a mitigar esta dificuldade pertinente ao critério escolhido, faz-se necessário 

ressaltar que, o ponto de saturação geralmente é alcançado dentro de um intervalo 

que pode variar entre seis a doze observações (THIRY-CHERQUES, 2009). 

 

Nesse sentido, conforme Thiry-Cherques (2009), para garantir a representatividade 

dos sujeitos investigados foram adotadas previamente três condições: 

 

a) As entrevistas serão feitas de forma isolada e privadamente; 

b) Os participantes não conhecerão as respostas uns dos outros; e 

c) As questões formuladas estarão circunscritas a um domínio coerente de 

conhecimentos. 

 

Com a adoção deste critério de seleção dos sujeitos, foi definida a delimitação do 

campo de estudo, ou seja, a unidade de observação. Esta é o locus onde se realiza 

a pesquisa. Segundo Godoi et al. (2010, p. 128), dentro de cada caso existem, 

provavelmente, “múltiplos espaços a serem visitados, eventos ou atividades a serem 

observados, pessoas entrevistadas e documentos a serem analisados”, o que exige 

do pesquisador decidir em relação às fronteiras de seu estudo, ou seja, a unidade de 

observação delimita o ambiente em que o estudo será realizado. 

 

No presente estudo, a unidade de observação é representada pela empresa 

Companhia Industrial Cataguases (CIC) que está detalhada no Capítulo 2 – 

Ambiência de Pesquisa – no subcapítulo 2.2. De forma a especificar melhor a 

unidade de observação, o ANEXO A apresenta o organograma sintético da empresa 

representando sua atual estrutura administrativa formal. 
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4.5 Técnica de coleta de dados 

 

Em um primeiro momento, a coleta de dados foi feita por meio de minuciosa 

pesquisa documental na área de gestão de pessoas, pois se fez necessária a 

investigação em documentos preservados pela empresa. Para Vergara (2010), a 

pesquisa documental pode ser realizada em documentos conservados no interior de 

prédios públicos ou privados, ou até mesmo com pessoas, sem restrição de 

qualquer natureza. 

 

Contudo, a coleta de dados pode ser realizada com o uso simultâneo de vários 

procedimentos sendo que “os mais usuais são: a observação, a análise de 

documentos, a entrevista e a história de vida” (GIL, 2010, p. 122). Dessa forma, para 

alcançar os objetivos elencados, a técnica de coleta de dados se constituiu mediante 

a realização de entrevistas semiestruturadas de forma sequencial, do tipo aberta, 

para a obtenção de dados de interesse do pesquisador junto aos empregados da 

empresa para avaliar a percepção destes em relação à QVT, e quanto aos possíveis 

impactos da implementação da certificação ISO 9000 nas suas vidas dentro e fora 

do contexto laboral. 

 

De acordo com Vergara (2010), esta entrevista pode ser definida como uma forma 

de relato constituída por uma conversação continuada entre informante e 

pesquisador, responsável pela escolha do tema discutido. A autora salienta que, 

numa entrevista semiestruturada, o entrevistador apenas introduz um tópico inicial 

amplo para que o entrevistado se manifeste livremente.  

 

Gil (2010) relata que entre as vantagens de se utilizar a entrevista como técnica de 

investigação destaca-se que esta permite a análise de atitudes, comportamentos, 

reações e gestos; oferece maior flexibilidade ao pesquisador; possibilita dirimir as 

dúvidas; e pode ser utilizada com pessoas analfabetas. Tais vantagens reforçam os 

motivos que levaram a escolha desta técnica de coleta de dados para esse estudo. 
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4.6 Técnica de análise dos dados 

 

O procedimento adotado para analisar os dados coletados foi a técnica de análise 

de conteúdo. Esta tem como objetivo principal produzir inferências válidas, e, é 

considerada hoje “um dos mais valiosos recursos de interpretação de dados” 

(GOULART; SAMPAIO, 2013, p. 172). Além disso, para esses autores, ela é 

predominantemente utilizada em pesquisas de natureza qualitativa. 

 

A análise de conteúdo é um procedimento metódico que abrange ações de 

explicitação, sistematização e expressão do conteúdo das mensagens que, em 

síntese, representam: 

 

Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando a obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas 
mensagens (BARDIN, 2011, p. 42). 

 

De acordo com a autora, esta técnica é um procedimento formal bastante pertinente 

para a análise de dados qualitativos de pesquisas sociais, o que a credencia para 

análises de entrevistas semiestruturadas, conforme proposto nesta pesquisa. 

 

Entretanto, é de ressaltar que, conforme Franco (2008), a análise de conteúdo tem 

como recurso principal a mensagem da comunicação em suas mais diversas formas 

de expressão. Portanto, segundo esta autora, há que se atentar para os significados 

expressos nas manifestações e o sentido que deverá ser interpretado, 

considerando-se as condições textuais e contextuais, sob uma concepção crítica e 

dinâmica da linguagem utilizada que dão significado ao objeto de pesquisa, 

conforme a perspectiva teórica do pesquisador em relação à proposta do estudo. 

 

Nessa direção, de acordo com Bardin (2011), a análise dos dados deve atender a 

três fases inerentes à técnica de análise de conteúdo, resumidas em: 

 

1)  Pré-teste: fase de organização e sistematização das ideias concernentes 

ao material coletado de modo a auxiliar na elaboração de indicadores que 
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orientaram a interpretação final. Esta fase foi decomposta em quatro 

passos ou etapas: a) leitura flutuante (primeiro e exaustivo contato com o 

material coletado); b) escolha dos documentos ou constituição do corpus 

(organização do material em relação à relevância, exaustividade, 

representatividade e pertinência); c) formulação de hipóteses e objetivos 

(pressupostos iniciais flexíveis que nortearam a pesquisa); e d) colocação 

dos índices e elaboração dos indicadores (a organização do material, foi 

sendo feita após as entrevistas serem digitadas deixando um espaço lateral 

para as observações pertinentes, além de rascunhos manuscritos); 

2)  Exploração do material: fase de codificação do material coletado. Foi 

quando se fez a transformação dos dados brutos por meio de recortes, 

agregação, contagem, classificação e enumeração. 

3)  Tratamento dos resultados, inferência e interpretação: fase que o 

pesquisador procurou tornar significativos e válidos os resultados obtidos. 

Foi realizada a síntese dos resultados investigando e analisando as falas 

dos entrevistados. Posteriormente, foram realizadas inferências pelo 

pesquisador correlacionando o material selecionado com o arcabouço 

teórico adotado e com os objetivos propostos. 

 

Em consonância com as fases intrínsecas à análise de conteúdo apresentadas por 

Bardin (2011), a análise dos dados foi dividida em etapas distintas e 

complementares da seguinte forma: 

a) Planejamento – Nesta fase, respeitadas as particularidades inerentes ao 

procedimento adotado, organizou-se o material a ser analisado e, em seguida, 

tabularam-se as respostas obtidas, em conformidade com as entrevistas 

contempladas no roteiro semiestruturado elaborado para a realização da pesquisa.  

 

b) Tabulação quantitativa – Nesta fase, fez-se a identificação de componentes das 

respostas das entrevistas, agrupando as respostas de acordo com o tema da 

pergunta. Em outros termos, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo. Segundo 

Bardin (2011) e Franco (2008), este tema função primordial do desvendar crítico, 

sendo que ela permite a compreensão, a utilização e a aplicação de um determinado 
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conteúdo. As autoras destacam que tal técnica permite, também, a sistematização 

dos conteúdos das mensagens dos entrevistados em forma de tabela.  

 

c) Tabulação das subcategorias– Em função do campo de pesquisa as categorias 

foram criadas a priori, em conformidade com os objetivos propostos na pesquisa. 

Dessa forma, após as etapas anteriores supracitadas, fez-se a classificação das 

subcategorias para posterior apresentação, análise e discussão dos resultados 

alcançados com a pesquisa. 

 

d) Discussão teórica – Nesta fase, realizou-se uma confrontação com os conceitos 

expostos em especial, no Capítulo 3 – Fundamentação Teórica, e fez-se uma 

análise comparativa com as abordagens apresentadas, verificando-se pontos 

convergentes e contrapontos, apontando-se para outras formas de compreensão do 

tema pesquisado. Cabe salientar que o polo de inferência para a análise e 

interpretação do pesquisador para verificar em que medida os resultados confirmam 

ou contrapõem as teorias adotadas, foram as entrevistas. 

 

Quanto às questões éticas, a pesquisa teve uma abordagem transparente quanto 

aos resultados desejados, assim como, um comportamento ético, profissional, e 

sigiloso quanto às informações coletadas junto aos entrevistados. Ao mesmo tempo, 

ficou explícito que a pesquisa teve caráter acadêmico. 

 

Antes de iniciar o próximo capítulo, no qual serão apresentados e analisados os 

dados coletados na pesquisa, o Quadro 10 resume os procedimentos metodológicos 

utilizados para a realização deste estudo. 

 

Quadro 10 – Síntese dos procedimentos metodológicos adotados 

(continua) 

Elementos 
metodológicos 

Caracterização da 
pesquisa 

Conceitos Autores  

Quanto ao tipo de 
pesquisa  

Descritiva 

Expõe características de 
determinada população 
ou fenômeno. 

Vergara (2010)  

Utilizada para obter 
informações de 
determinado problema. 

Collis; Hussey (2005) 
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Quadro 10 – Síntese dos procedimentos metodológicos adotados 

(conclusão) 

Elementos 
metodológicos 

Caracterização da 
pesquisa 

Conceitos  Autores  

Quanto à abordagem Qualitativa 

Busca compreender os 
fenômenos a partir do 
ponto de vista dos 
participantes. 

Günther (2006)  

Apresenta características 
essenciais como o 
enfoque indutivo. 

Godoy (1995) 

Quanto ao método de 
pesquisa  

Estudo de caso 

Investiga um fenômeno 
dentro de seu 
contexto, da vida real. 

Yin (2001) 

Ponto de partida ou 
elemento essencial da 
pesquisa qualitativa. 

Günther (2006) 

Unidade de análise e 
sujeitos de pesquisa 

Os empregados do 
quadro efetivo da 
empresa 
pesquisada 

Elemento principal 
inerente ao fenômeno 
que se pretende 
pesquisar. 

Collis; Hussey (2005) 

Define o critério de 
saturação como sendo 
fundamental para definir o 
número de entrevistas. 

Thiry-Cherques 
(2009) 

Unidade de observação 
Companhia 
Industrial de 
Cataguases (CIC) 

Delimita o ambiente em 
que o estudo será 
realizado. 

Godoi et al. (2010). 

Coleta de dados  

Pesquisa 
documental  

Investigação minuciosa 
em documentos 
institucionais. 

Vergara (2010) 

Entrevistas 
semiestruturadas 
de forma 
sequencial de 
forma aberta 

Forma de relato por uma 
conversação continuada 
entre informante e 
pesquisador. 

Vergara (2010) 

Técnica de investigação 
que permite destacar as 
análises de atitudes e 
comportamentos. 

Gil (2010) 

Análise dos dados  Análise de 
conteúdo  

Um dos mais valiosos 
recursos de interpretação 
de dados. 

Goulart (2013) 

Procedimento formal 
pertinente para a análise 
de dados qualitativos de 
pesquisas sociais. 

Bardin (2011) 

Tem como recurso 
principal a mensagem da 
comunicação em suas 
mais diversas formas de 
expressão. 

Franco (2008) 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar e discutir os principais resultados 

alcançados na pesquisa. Na tentativa de melhor elucidar a percepção dos 

entrevistados acerca da Qualidade de Vida no Trabalho na empresa pesquisada, as 

entrevistas foram realizadas individualmente, na própria empresa, em dias e horários 

distintos e nenhum deles teve acesso às respostas dos demais entrevistados.  

 

Em função do campo de pesquisa e do referencial teórico, algumas categorias foram 

criadas a priori, em conformidade com os objetivos propostos na pesquisa conforme 

o Apêndice 1, em anexo. Nesse sentido, foram estabelecidas as seguintes 

categorias inerentes ao tema da Qualidade de Vida no Trabalho e aos modelos de 

QVT elencados no referencial teórico, a saber: equilíbrio trabalho-extra-trabalho; 

fazer o que sabe mais e aplicar suas ideias; sensação de trabalho útil e bem feito; 

desenvolvimento pessoal e boas perspectivas de carreira; sensação de um emprego 

seguro; sensação de ser bem remunerado por seu trabalho; e sensação de se sentir 

bem no trabalho. Definidas as categorias e, posteriormente, as perguntas, deu-se 

início às entrevistas para identificar e descrever as percepções dos sujeitos em 

relação à Qualidade de Vida no Trabalho. 

 

Após sua realização, as entrevistas foram transcritas separando-se o material 

coletado por classe funcional dos entrevistados, o que possibilitou cruzar os dados 

das gravações e das anotações com as três fases pertinentes à técnica de análise 

de conteúdo, resumidas em: Pré-teste – quando foi feita a organização e 

sistematização das ideias concernentes ao material coletado; Exploração do material 

– quando foi realizada a codificação do material coletado, transformação dos dados 

brutos por meio de recortes, agregação, contagem, classificação e enumeração; e 

por fim, foi realizado o Tratamento dos resultados – foi elaborada a síntese dos 

resultados, a partir de uma análise e aprofundamento das falas dos entrevistados. 

Por fim, foi efetuado o diálogo entre o material coletado, o arcabouço teórico 

adotado e os objetivos propostos. 
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Em consonância com as fases intrínsecas à análise de conteúdo, respeitadas as 

particularidades inerentes ao procedimento adotado, foi organizado o material a ser 

analisado e, em seguida, foi feita a tabulação das respostas adquiridas em 

conformidade com as entrevistas realizadas. Posteriormente, para cada classe 

funcional, foi feita a identificação de componentes das respostas das entrevistas, 

agrupando-as de acordo com o tema da pergunta realizada. Como as categorias 

foram criadas a priori, em seguida, foram definidas as subcategorias, a partir dos 

dados coletados.  

 

Nesse sentido, elaborou-se o Quadro 11 para apresentar todas as categorias 

estudadas em conformidade com arcabouço teórico adotado e respectivas 

subcategorias originadas das verbalizações dos entrevistados. 

 

Quadro 11 – Categorias e subcategorias de QVT 

Categorias Subcategorias 

Equilíbrio trabalho-extra-trabalho •Atividades profissionais e vida pessoal. 
•Jornada de trabalho e atribuições na empresa. 

Fazer o que sabe mais e aplicar suas 
ideias 

•Possibilidade de se expressar e expor ideias. 
•Utilização de diferentes habilidades. 

Sensação de trabalho útil e bem feito •Identificação com o resultado do trabalho realizado. 
•Autopercepção como profissional. 
•Feedback sobre o trabalho que realiza (reconhecimento). 

Desenvolvimento pessoal e 
perspectivas de carreira 

•Perspectiva de crescimento profissional. 
•Expectativas pessoais com o trabalho. 

Sensação de um emprego seguro •Estrutura física e proteção à saúde. 
•Direitos legais trabalhistas. 
•Segurança no emprego. 

Sensação de ser bem remunerado por 
seu trabalho 

•Remuneração e benefícios. 
•Participação nos lucros da empresa. 

Sensação de se sentir bem no 
trabalho 

•Relacionamentos interpessoais. 
•Clima organizacional. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Com base nestas categorias e subcategorias, nos subcapítulos seguintes 

realizaram-se a análise e a discussão teórica, pertinentes às percepções dos 

empregados da empresa em relação à Qualidade de Vida no Trabalho e em seus 

respectivos contextos laborais. Essa análise foi ilustrada com fragmentos das 

verbalizações obtidas junto aos entrevistados. 
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Nesse sentido, na discussão teórica, com intuito de responder aos demais objetivos 

propostos, realizou-se uma discussão com as teorias expostas na fundamentação 

teórica desta dissertação, efetuando uma análise comparativa com as teorias 

apresentadas, verificando os pontos convergentes e contrapontos, de modo a 

apontar para outras formas de compreensão do tema pesquisado. 

 

Nos próximos subcapítulos será apresentado, de forma sucinta, o perfil dos 

respondentes e, na sequência, as análises e as discussões acerca dos dados 

coletados para cada categoria definida a priori e respectivas subcategorias que 

surgiram das verbalizações das entrevistas realizadas, as quais duraram em média 

73 minutos, aproximadamente, totalizando em torno de 36 horas e 30 minutos. 

 

5.1 Os trabalhadores do setor operacional  

 

Os entrevistados pertencentes a este grupo trabalham diretamente nas áreas de 

produção de fios e tecidos da empresa pesquisada, denominadas, nesta pesquisa, 

como “Fiação” e “Matriz”. O perfil destes empregados está sucintamente 

representado no Quadro 12 caracterizando-os em relação a: estado civil, números 

de filhos, gênero, faixa etária, ensino (nível de escolaridade), tempo de trabalho na 

empresa e faixa salarial.  

 

Quadro 12 – Perfil dos entrevistados: Categoria do setor Operacional 

Entrevistado 
Estado 

Civil 
Filhos Gênero 

Faixa 
Etária 

Ensino 
Tempo de 
empresa 

(em anos) 

Faixa de 
Salário 
(em R$) 

E1 Solteira 1 F 31 a 35 MC De 7 a 10 Até 1.760 

E2 Casado 2 M 41 a 45 MC De 16 a 20 Até 1.760 

E3 Casado 0 M 31 a 35 MC De 11 a 15 Até 1.760 

E4 Divorciada 1 F 31 a 35 MC De 7 a 10 Até 1.760 

E5 Casada 2 F 31 a 35 MC De 7 a 10 Até 1.760 

E6 Casada 0 F 36 a 39 MC De 11 a 15 Até 1.760 

E7 Casado 0 M 26 a 30 GC De 11 a 15 
De 1.760 
a 3.520 

E8 Casado 0 M 31 a 35 GC De 11 a 15 
De 1.760 
a 3.520 

E9 Solteiro 0 M 26 a 30 GI De 7 a 10 Até 1.760 

E10 Casado 3 M 41 a 45 MI De 7 a 10  Até 1.760 

M – Masculino; F- Feminino; MI – Médio Incompleto; MC – Médio Completo; GI – Graduação 
Incompleta; GC – Graduação Completa. 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Entre os sujeitos desta categoria, quatro eram da “Fiação” e seis da “Matriz”, sendo 

que esta última possui em seu quadro de pessoal um número maior de empregados 

do que a primeira. Nesta amostra, prevalece entre os entrevistados os casados em 

número de 7, sendo os outros 2 solteiros e 1 divorciado. Predomina a inexistência de 

filhos, até mesmo entre os casados. Quanto ao gênero, 6 são masculinos e 4 

femininos. A faixa etária varia de 26 a 45 anos, com prevalência entre 31 a 35 anos. 

O tempo de empresa varia entre 7 a mais de 20, concentrando essa amostra entre 7 

a 10 anos. 

 

Em relação à faixa de remuneração, observa-se uma forte concentração nos valores 

até R$1.760,00 que totalizam o valor monetário de dois salários mínimos, isto é, o 

nível nacional vigente na época da coleta dos dados. Os entrevistados que são 

remunerados na faixa entre R$1.760,00 a R$3.520,00 desempenham funções 

específicas de mecânicos de manutenção na área de produção. Tais funções 

exigem qualificação profissional mais avançada em relação aos demais sujeitos 

desta amostra (ambos já possuem graduação completa), o que pode justificar essa 

diferença em relação aos demais empregados da área. 

 

A seguir, serão apresentadas as análises enriquecidas por fragmentos das 

verbalizações extraídos das entrevistas, de acordo com as categorias e 

subcategorias anteriormente definidas. 

 

5.1.1 Equilíbrio trabalho-extra-trabalho 

 

Os entrevistados da área operacional, de modo geral, têm percepção positiva em 

relação aos aspectos analisados, ou seja, embora os relatos tenham revelado que 

algumas experiências vivenciadas por eles tiveram reflexos negativos em suas 

vidas, o que prevaleceu foram os aspectos que favorecem o equilíbrio entre trabalho 

e vida pessoal. 

  

Para aqueles que consideram satisfatórias as relações entre trabalho e vida pessoal, 

suas atividades profissionais não impactam sua vida em família e com os amigos, 

pois já se acostumaram a lidar com o que fazem na empresa, de modo que 
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incorporaram em suas vidas uma rotina de trabalho que percebem como algo 

normal. Segundo eles, os problemas que ocorrem dentro do contexto laboral são 

relacionados com suas tarefas e considerados como corriqueiros para quem 

trabalha na área de produção. Dessa forma, internalizam suas experiências do dia a 

dia e se dizem capazes de equilibrar a relação trabalho e vida pessoal 

tranquilamente. Relatam que as situações de estresse que podem ocorrer durante o 

período de trabalho não impactam de forma negativa suas vidas fora da empresa.  

 

(...) Não carrego problema do trabalho para casa e vice-versa. Aprendemos 
a conviver e lidar com isso depois de muitos anos trabalhando. Se o dia foi 
estressante deixo os problemas na empresa. Procuro me dedicar à família e 
me distrair com ela. A gente passa mais tempo na empresa, mas isso é 
normal. Então, tento dosar isso para aproveitar o tempo que tenho com 
minha família e amigos (E5, Operadora Nível II, Fiação). 
 
O meu trabalho não impacta de forma negativa em nada na minha vida fora 
da empresa. Procuro resolver tudo dentro do horário de trabalho. (...) Tem 
dia que estamos mais cansados, mas nada demais, pois isso faz parte do 
nosso trabalho na fábrica (E7, Mecânico de Manutenção, Fiação). 

 

Em relação ao tempo destinado à família e amigos, disseram que procuram ficar o 

maior tempo possível com a família, priorizando esta última. Esse tempo de 

dedicação à vida pessoal, geralmente, é maior nos finais de semana, pois alguns 

desenvolvem outras atividades após o trabalho na CIC, como frequentar academias 

de ginástica e cursar faculdade. Para a maioria dos entrevistados, de maneira geral, 

o tempo que eles passam com familiares e amigos é considerado normal, suficiente 

e muito bom. 

 

É muito bom! (...) Nos finais de semana reúno com os amigos e nossas 
famílias para fazermos churrasco e nos divertimos. Considero um tempo 
suficiente para o que eu gosto de fazer. Durante a semana me dedico mais 
à faculdade (...) já penso em depois cursar uma pós-graduação. (E7, 
Mecânico de Manutenção, Fiação). 
 
É um tempo que todo ser humano precisa. Tenho o sábado e o domingo o 
que nem todo brasileiro tem. (...) É muito bom e aproveito bem o tempo que 
tenho com minha família e amigos. (E9, Mecânico de Manutenção, Matriz). 

 

Por outro lado, é importante destacar a minoria que relatou um impacto negativo do 

trabalho em suas vidas. Estes disseram que não conseguem perceber um equilíbrio 

satisfatório entre trabalho e vida pessoal e, para eles, suas tarefas lhes causam 

cansaço físico e mental, pois quando chegam do trabalho estão exaustos e não 
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conseguem se dedicar à família e aos amigos como desejariam fazê-lo. Além disso, 

gostariam de poder se dedicar a outras atividades como cursar uma faculdade ou 

frequentar e realizar atividades de lazer nos clubes sociais existentes na cidade, 

porém, não se sentem motivados e desistem em razão do cansaço que suas 

atividades laborais lhes acarretam. 

 

(...)Tem dias que a gente sai daqui um pouco chateado (...) tem o desgaste 
físico mesmo e isso acaba impactando lá fora, na convivência com a família, 
assim de chegar em casa estressado. Acaba que você não tem paciência 
com algumas coisas em casa. Apesar de não ser constante, acho que não é 
legal (E3, Operador Nível II, Matriz). 
 
Gostaria de poder fazer uma faculdade e me dedicar mais aos meus 
familiares e amigos, mas tem dia que chego em casa e só quero ficar no 
meu canto, pois estou muito cansado e desanimado para fazer qualquer 
coisa. (...) muitas vezes só no final de semana consigo relaxar (E10, 
Operador Nível I, Matriz). 

 

Quanto à jornada de trabalho para realizar suas respectivas atribuições na empresa, 

a maioria dos entrevistados relatou que apenas em momentos específicos, e raros, 

não consegue cumprir suas tarefas dentro do tempo estabelecido para sua 

realização. Segundo eles, poucas vezes se veem na necessidade de realizar horas-

extras, mas se isso for necessário comumente podem se recusar a cumpri-las. No 

entanto, se sentem na obrigação moral de realizá-las, caso seja necessário. Para a 

maioria deles, portanto, a jornada de trabalho é condizente com as atribuições que 

desempenham, conforme os relatos a seguir; porém, essa percepção não é uma 

unanimidade. 

 

(...) Apenas quando tem alguma demanda extra que não consigo fazer 
dentro do tempo, mas isso é raro. (...) Quando me pedem para fazer hora-
extra, posso falar não normalmente, mas me sinto na obrigação moral de 
fazê-la (E4, Operadora Nível II, Matriz). 
 
Poucas vezes fazemos horas-extras. Nossa carga de trabalho é muito 
tranquila. Só mesmo em casos específicos. (...) Nosso trabalho é muito bem 
planejado e de acordo com o que sabemos fazer (E9, Mecânico de 
Manutenção, Matriz). 

 

Por meio da maioria dos relatos, observa-se que a jornada de trabalho atribuída aos 

entrevistados, lhes possibilita se dedicar tanto à família, quanto aos amigos e ao 

lazer, da forma que desejam. Contudo, como já mencionado, isso não é uma 

unanimidade, ou seja, para alguns sujeitos apesar de não ser uma rotina, muitas 
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vezes o tempo para cumprir suas tarefas não é suficiente. Por conseguinte, é exigido 

deles a realização de horas-extras para atender às solicitações da empresa. 

 

A jornada é tranquila, pois minha tarefa é repetitiva, porque é todo dia a 
mesma coisa é aquela rotina ali e não altera muita coisa, mas tem certos 
períodos quando a produção aumenta, nós temos que fazer horas-extras 
para atender aos pedidos e isso acaba influenciando em casa. (...) você já 
chega cansado e fica difícil (...) você só quer saber de ficar na televisão até 
dar a hora de dormir (E3, Operador Nível II, Matriz). 
 
Olha, tem dias que a jornada não dá não, viu? (...) já teve vez que eu saí 
daqui bem tarde para atender aos pedidos da tecelagem, senão ia 
comprometer todo o serviço no dia seguinte. Aí, quando você chega em 
casa é só cama para descansar para o dia seguinte (...) e a família e os 
amigos ficam para o final de semana, porque é o que dá para fazer (E10, 
Operador Nível I, Matriz). 

 

Estes últimos relatos mostram que o tempo que os entrevistados têm para se 

dedicar à família, aos amigos e ao lazer é reduzido por causa das horas-extras que 

têm que cumprir, tornando insatisfatória sua convivência familiar e social. Faz-se 

necessário salientar que estes sujeitos percebem sua casa apenas como um “local 

de recuperação de sua força de trabalho” (LIMA, 1996, p. 129). 

 

De modo geral, ao analisar as verbalizações da categoria socioprofissional 

operacional, constatou-se que, com frequência, o tempo deles destinado à família e 

aos amigos é considerado muito bom e que as tarefas que desenvolvem na empresa 

pouco impactam sua vida pessoal, pois a maioria consegue internalizar de maneira 

positiva as adversidades vivenciadas no ambiente de trabalho. Entretanto, houve 

relatos de cansaço físico e mental decorrentes da rotina do trabalho e da realização 

de horas-extras em períodos de alta demanda de serviços.  

 

5.1.2 Fazer o que sabe mais e aplicar suas ideias 

 

Conforme os entrevistados da área de produção da empresa, tanto na “Fiação” 

como na “Matriz”, o trabalho que realizam tem importância significativa em suas 

vidas, pois lhes permite fazer o que mais sabem profissionalmente, ou seja, 

conseguem colocar em prática as habilidades técnicas que adquiriram. Além disso, 

eles dizem ser prazeroso realizar suas atividades laborais, pois trabalham dentro de 

sua formação profissional que, às vezes, foi construída a partir de suas próprias 
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experiências dentro da empresa. Portanto, para esses sujeitos, as tarefas que 

realizam são planejadas pela empresa de acordo com o que mais sabem fazer 

dentro da linha de produção. 

 

Outro ponto a ser ressaltado é, segundo os entrevistados, a liberdade que lhes é 

dada para colocar em prática sua criatividade e suas ideias. De acordo com eles, 

existe esta possibilidade, embora haja uma supervisão para conferir a conformidade 

dos processos com o que fora planejado para evitar problemas em etapas 

posteriores. Apesar disso, entendem que têm liberdade de colocar em prática seus 

conhecimentos adquiridos em suas respectivas trajetórias profissionais e 

acadêmicas. Os relatos abaixo mostram tal satisfação com o que fazem na empresa, 

bem como demonstram a importância do trabalho que realizam: 

 

Eu gosto do que faço, apesar de cansativo e, às vezes, até estressante por 
causa da rotina. (...) Posso muitas vezes tomar decisões de acordo com o 
andamento do serviço dentro do que sei fazer. (...) É claro que existe uma 
supervisão, mas ela é para conferência do processo (E1, Operadora Nível 
II, Fiação). 
 
Muito satisfeito, pois coloco em prática o que aprendi. É o que faço de 
melhor profissionalmente. (...) Posso exercer minha criatividade de modo 
que não atrapalhe o processo (...) eu tenho essa liberdade de exercer meus 
conhecimentos adquiridos na faculdade (E7, Mecânico de Manutenção, 
Fiação). 

 

Em conformidade com os relatos dos operadores, existe a possibilidade de 

expressarem suas ideias e de discordarem dos superiores e colegas quando estão 

bem fundamentados em suas argumentações. Nesse sentido, alegaram que 

comumente podem discordar, mas que é necessário ter argumentos que convençam 

seus superiores e colegas de trabalho, sendo que, na maioria das vezes suas 

opiniões são aceitas e colocadas em prática nos processos de produção. 

 

Alguns relataram que os empregados são até estimulados a serem mais proativos 

em suas funções. Eles destacaram que nas reuniões dos setores, a gerência e 

supervisão os incentivam a participar de outras áreas da empresa para melhorar os 

seus desempenhos e como consequência, a polivalência para atuar em outras 

tarefas. Tais aspectos estão bem ilustrados pelas seguintes verbalizações: 
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Dentro do que dá para gente discordar, temos sim. (...) Consegue-se 
conversar bem. Parabenizam pelo resultado do trabalho e estimulam você 
participar de outras atividades na área de produção. Eu sempre exponho 
minhas opiniões para meu supervisor e ele geralmente coloca em prática o 
que eu falo. (E1, Operadora Nível II, Fiação). 
 
Há uma discussão para benefício de todos. (...) É dada a oportunidade de 
discordar, sim (...). Você é estimulado a participar das decisões e opinar em 
relação ao seu trabalho. (...) Outro dia a gente se reuniu e cada um pode 
colocar seu ponto de vista sobre um problema que estava acontecendo no 
meu setor, o de tecelagem. É comum a gente se reunir para discutir 
assuntos do trabalho aqui na tecelagem (...) é bom para todo mundo (E4, 
Operadora Nível II, Matriz). 

 

Cabe salientar que essa possibilidade de colocar em prática suas ideias, além de 

participar do processo decisório em relação às questões pertinentes ao seu 

ambiente laboral, está atrelada a uma supervisão sutil e bem elaborada da empresa. 

Os operadores percebem que têm liberdade para colocar em prática habilidades 

diferentes, adquiridas com o aprendizado do dia a dia ou mesmo em treinamentos e 

em cursos de longa duração de nível técnico e graduação. Eles são, portanto, 

estimulados a desenvolverem novas capacidades, até mesmo para serem 

aproveitados em outras áreas no futuro. 

 

Alguns operadores percebem tais estímulos como oportunidades de crescerem na 

empresa, bem como se sentem valorizados com os incentivos recebidos das 

respectivas chefias ao afirmarem que desde que entraram na empresa, conseguiram 

crescer profissionalmente justamente por se interessarem em aprender e aplicar as 

novas habilidades adquiridas. Outros, em suas falas, já se consideram pouco 

aproveitados, pois acreditam que poderiam realizar mais em razão da sua 

polivalência: 

 

(...) Apenas quando precisam (é que utilizam as novas habilidades). Mas eu 
poderia ser mais aproveitado. Eu tenho uma capacidade maior para ajudar 
a empresa (E3, Operador Nível II, Matriz). 
 
Quando acabamos nossos trabalhos somos estimulados a ajudar os 
colegas com nossas habilidades e também para desenvolver novas 
capacidades profissionais para aplicá-las quando a empresa precisar (E9, 
Mecânico de Manutenção, Matriz). 

 

Percebe-se nas falas dos sujeitos acima a dúvida em relação às possibilidades de 

aplicar suas habilidades nas tarefas que desenvolvem no contexto de seu trabalho, 
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pois estas apenas são aproveitadas quando são de interesse da empresa. Nessa 

perspectiva, sugere-se que há certa distância entre o discurso praticado na CIC 

quanto à possibilidade de eles poderem aplicar suas ideias e a realidade que eles 

vivenciam no ambiente organizacional. 

 

Em síntese, para a maioria dos integrantes desta categoria, identificou-se a 

possibilidade de expor suas ideias e de discordar de decisões pertinentes ao 

trabalho que realizam, além de estímulos para utilizarem suas habilidades, o que 

pode sugerir que tal liberdade estaria assentada em certa autonomia. Porém, há de 

ressalvar que tais possibilidades são limitadas em razão das particularidades que 

envolvem as tarefas dos empregados do setor operacional, ou seja, muitas vezes 

suas tarefas são repetitivas ou rotineiras, como eles mesmos alegaram. Dessa 

forma, como poderia haver autonomia? Ademais, houve relatos de não se ter todas 

suas habilidades aproveitadas, sugerindo o uso dessas apenas quando for de 

interesse da empresa. 

 

5.1.3 Sensação de trabalho útil e bem feito 

 

De modo geral, os entrevistados deste grupo manifestaram um grande senso de 

responsabilidade em relação à qualidade dos produtos e serviços por eles 

desenvolvidos, expressando uma preocupação com a imagem da CIC no mercado 

têxtil, bem como perante a comunidade. Para eles, suas atividades são etapas 

importantes de um processo de fabricação que complementam um todo dentro da 

fábrica. Portanto, consideram suas tarefas como relevantes, argumentando que são 

várias etapas de fabricação, tornando-se fundamental não cometer erros para que 

os resultados finais sejam os melhores possíveis evitando-se, segundo eles, o 

retrabalho, o desperdício e os atrasos para os colegas e os clientes externos. 

 

Todos, sem exceção, se descreveram como muito responsáveis e preocupados com 

o resultado do trabalho realizado e com a imagem da empresa, demonstrando uma 

atenção especial em relação ao reflexo da qualidade de seus serviços e dos 

produtos por eles produzidos no mercado em que empresa atua. Segundo eles, têm 

a responsabilidade de manter o nome da empresa entre as melhores do Brasil e no 
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exterior, sendo que a empresa tem um nome a zelar no setor têxtil, pois sempre 

esteve entre as melhores e por isso resiste há tantos anos num mercado tão 

competitivo. 

 

Entretanto, em certos momentos, admitem se sentirem muito cobrados pela 

organização, embora entendam essa cobrança como algo normal perante a forte 

competição que é peculiar ao setor têxtil. As verbalizações a seguir mostram este 

alto grau de preocupação para com a imagem da empresa 

. 

Uma manutenção bem feita ajuda a levar o bom nome da empresa para o 
seu mercado. Então, sinto-me importante fazendo o que faço. (...) E tem 
mais: ninguém sobrevive 80 anos num mercado tão competitivo se não 
comercializar os melhores produtos. Nosso trabalho é de muita 
responsabilidade (E9, Mecânico de Manutenção, Matriz). 
 
Manter o nome da CIC entre as melhores do setor têxtil é obrigação de 
todos nós. (...) A imagem da empresa para mim é algo muito importante e 
de grande responsabilidade (...) quando ando na rua com o uniforme da 
empresa indo para casa ou mesmo fazendo qualquer coisa rápida no centro 
na hora do almoço percebo como as pessoas nos olham com respeito por 
eu estar uniformizado. É diferente e você nota isso. (...) Muita gente queria 
estar trabalhando aqui (E4, Operadora Nível II, Matriz). 

 

Com o nível de comprometimento e a responsabilidade dos sujeitos deste grupo 

com os resultados e imagem da empresa, pode-se levantar a hipótese de que se 

percebem como bons profissionais. Esta percepção positiva, provavelmente, vem da 

utilização adequada de suas capacidades para alcançar os resultados que a 

empresa precisa para se manter competitiva. Além disso, manifestam segurança em 

relação aos conhecimentos e habilidades inerentes aos seus respectivos 

desempenhos profissionais no ambiente organizacional. O relato a seguir demonstra 

tal segurança em relação ao trabalho que realizam e seus reflexos nos resultados 

alcançados pela empresa, assim como na sua própria imagem.  

 

(...) Se você faz um trabalho bem feito isso reflete na qualidade do produto e 
positivamente na imagem da empresa. Nossa responsabilidade é muito 
grande para manter uma empresa com tradição e com 80 anos no mercado, 
competitiva. (...) E se a empresa está tanto tempo no mercado é porque 
fazemos bem feito nosso trabalho (E5, Operadora Nível II, Fiação). 

 

Entretanto, cabe ressaltar que pode ocorrer uma cobrança para que eles 

desenvolvam suas tarefas com o máximo de produtividade de modo a manter a 
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empresa sempre competitiva, como mencionado anteriormente. Nesse caso, a 

responsabilidade pode se configurar como um peso, conforme o depoimento a 

seguir: 

 

Eu tenho muita responsabilidade em cima de mim para manter o nível da 
qualidade dos nossos produtos. (...) Eu entendo a necessidade de manter a 
imagem da empresa, mas, às vezes, a cobrança vem numa proporção 
muito grande. (...) Talvez seja a competição que exige que façamos o 
melhor para manter a tradição da empresa que sempre foi bem vista (E1, 
Operadora Nível II, Fiação). 

 

A cobrança excessiva dos gestores sobre seus subordinados e sua inegável 

aceitação pode estar associada à garantia da sobrevivência do emprego perante o 

forte nível de competitividade do setor têxtil em decorrência dos avanços 

tecnológicos, da globalização e da concorrência com outros países produtores de 

tecidos no mundo. 

 

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil – ABIT, apesar do atual 

cenário apresentar sinais de recuperação do setor desde o ano de 2015, o 

faturamento da Cadeia Têxtil e de Confecção ainda requer atenção especial. A 

entidade apresentou relatório com dados gerais do setor atualizados no início do ano 

de 2017, em que o saldo da balança comercial (sem fibra de algodão) para o ano de 

2016 se encontra em US$ 3,174 bilhões negativos11. 

 

Sobre o feedback que lhes é passado a respeito do trabalho que realizam na 

empresa, percebeu-se que este foi um quesito que apresentou limitações, pois 

alguns setores fornecem e outros não, dependendo da liderança direta, sendo que 

alguns líderes, em especial a supervisão direta, fornecem feedback, mas não com a 

regularidade que deveria ser, na visão dos entrevistados. Portanto, não há um 

sistema formal de feedback, e seu fornecimento ou não depende do estilo adotado 

pela chefia: 

 

(Recebo feedback) apenas da chefia imediata. Havia reunião para nos falar 
dos resultados (...) do trabalho que a gente faz, mas acabou. (...) Deveria 

                                            
11

  ABIT. Disponível em: <http://www.abit.org.br/uploads/arquivos/BC%20%202003-2016.pdf>. 

Acesso em: 06 mar. 2017. 
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voltar, pois é importante para nós sabermos como estamos indo no nosso 
trabalho (E6, Operadora Nível II, Fiação). 

 

Alguns citaram a existência de sistemas de avaliação de desempenho, mas segundo 

eles próprios, esta também não tem a frequência que deveria para atender aos 

anseios dos empregados. Na maioria das vezes, o feedback identificado nas falas 

dos entrevistados, são os elogios, as oportunidades de promoções e os 

reconhecimentos da gerência e supervisão, quando os resultados são alcançados, 

conforme mostram o fragmento a seguir. 

 

A frequência de retorno é baixa. (...) Existem reuniões de S&OP 
mensalmente, quando são discutidos resultados e as novas metas, mas o 
retorno sobre o que fazemos é muito superficial (...). Minha supervisão me 
dá feedback do meu trabalho, às vezes (E8, Mecânico de Manutenção, 
Fiação)

12
. 

 

Adicionalmente, os entrevistados relataram que o reconhecimento pelo trabalho 

realizado na empresa é feito comumente na forma de oportunidades de promoção e 

de participação em cursos de aperfeiçoamento e treinamentos, além de elogios 

pelos resultados alcançados e benefícios remuneratórios oferecidos, conforme 

excertos a seguir: 

 

Vejo reconhecimento através de oportunidades de aperfeiçoamento e 
treinamento, além das promoções e seleção interna (...). Isso para mim é 
reconhecer o meu trabalho (E4, Operadora Nível II, Matriz). 
 
Além de elogios, a empresa tem uma avaliação individual que aponta onde 
temos de melhorar e onde estamos bem. Para mim, isso é reconhecer o 
que você faz na empresa (E7, Mecânico de Manutenção, Fiação). 

 

Cabe destacar o relato de uma entrevistada que mencionou que o simples fato de 

chamarem sua atenção quando realiza uma tarefa de forma errônea já é 

considerado, por ela, como uma forma de reconhecimento em relação ao trabalho 

que realiza. 

 

(...) Eu acho que a empresa não faz muito disso não. Mas, só de ser 
chamada atenção, de ser corrigida, para mim já está ótimo (...) fico satisfeita 

                                            
12

  S&OP: Ferramenta de gestão para prover direção e prioridades para toda organização, trazendo 
mudanças profundas na maneira de tratar e alinhar as necessidades comerciais com as 
possibilidades industriais (RAMOS; FERREIRA, 2012). 
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mesmo com isso. Vejo como uma chance de fazer correto, sem ser 
penalizada como em outras empresas (E1, Operadora Nível II, Fiação). 

 

Para essa entrevistada, a realização de um trabalho sem reclamações por parte da 

chefia lhe confere um tipo de reconhecimento comparado com o que acontece em 

outras organizações. Este depoimento sugere certa fragilidade diante das exigências 

da empresa, que são acatadas sem questionamento.  

 

É relevante anotar que os relatos desta categoria socioprofissional foram 

predominantemente sobre: a cobrança excessiva por melhores resultados, o 

feedback superficial e informal, reconhecimento, e uma comunicação interna falha e 

ineficaz. Entretanto, estes apontamentos não foram suficientes para reduzir 

significativamente a responsabilidade dos empregados em relação aos resultados 

alcançados pela empresa. Isso foi muito bem retratado pela preocupação deles com 

os produtos, serviços e com a imagem da CIC. Além do mais, eles comumente dão 

muita importância aos relacionamentos pessoais e demonstram autorrealização 

profissional diante das tarefas que realizam no contexto laboral. 

 

5.1.4 Desenvolvimento pessoal e perspectivas de carreira 

 

Conforme relatado pela maioria dos entrevistados, os empregados do setor 

operacional percebem que é possível ascender profissionalmente na empresa, 

desde que demonstrem qualificações para assumirem novas responsabilidades, 

bem como diante do esforço que empreendem em suas respectivas funções no 

ambiente laboral. Observou-se também que o trabalho que realizam tem muita 

importância para suas vidas pessoais, fato que traz a eles tranquilidade e sensação 

de bem-estar. Para a maioria dos sujeitos deste grupo, o trabalho que desenvolvem 

é uma fonte de realização, pois lhes permite melhorar suas competências e realizar-

se profissionalmente. 

 

Sobre a possibilidade de ascensão profissional na empresa, a maioria respondeu 

que existem oportunidades de crescer profissionalmente, porém é preciso se 

qualificar e estar preparado para assumir novas responsabilidades e funções. 
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Segundo eles, a empresa oferece boas condições para se alcançar cargos melhores 

e com maiores remunerações. 

 

É dada sim, mas eu tive que abrir mão dela, pois estava me preparando 
para o mercado de trabalho fazendo um curso de técnico de segurança no 
trabalho. (...) Eles me convidaram para fazer um curso de técnico têxtil na 
cidade do Rio de Janeiro, por conta da empresa, para no futuro assumir 
uma supervisão. (...) Foi opção minha naquele momento e agora aguardo 
nova oportunidade que sei que chegará, desde que me prepare para isso 
(E3, Operador Nível II, Matriz). 
 
A empresa oferece muitas condições à pessoa que demonstra esforço e 
interessa pelo que faz. Eu sou prova disso, já que vim da limpeza. Tenho 
perspectiva de crescimento na empresa e trabalho para isso. Mas é preciso 
correr atrás e estudar para assumir cargos de chefia. Acabei de concluir o 
curso de Engenharia de Produção e meu gerente já sinalizou com novas 
oportunidades para mim aqui na empresa (...) você tem que fazer a sua 
parte também (E7, Mecânico de Manutenção, Fiação). 

 

Esses relatos refletem bem a necessidade de formação acadêmica e qualificação 

contínua para alcançar cargos de chefia na CIC. Comumente, os empregados da 

CIC percebem a existência de possibilidades de crescimento, desafios e 

aprendizado, no seu ambiente de trabalho. Esta percepção reforça a constatação de 

que estes são alguns dos motivos que podem determinar as pessoas a desejarem 

permanecer por longo tempo nas organizações (LIMONGI-FRANÇA, 2015). 

 

Quanto à igualdade de oportunidades de ascensão profissional em relação ao 

gênero, sobressaímos relatos de duas entrevistadas que afirmaram ser mais difícil 

alcançar essa ascensão para as mulheres, pois nunca viram uma mulher ocupar 

cargo de chefia na produção, conforme é mostrado nas verbalizações a seguir. 

 

Eu já estou no nível máximo do meu setor de produção que é “Operador II”. 
(...) Apesar de haver cargos em níveis superiores, eu não vejo oportunidade 
para uma mulher ser supervisora na produção (E1, Operadora Nível II, 
Fiação). 
 
Tem oportunidades sim, mas está difícil. Aqui na fiação é muito restrito. Aqui 
mulher não tem vez para supervisão (...) quando surge uma oportunidade 
ela é dada aos homens do setor (E6, Operadora Nível II, Fiação).  

 

Apesar de a empresa oferecer disponibilidade de formação e progressão na carreira 

para os seus empregados, cabe uma reflexão quanto a essa possível desigualdade 

de oportunidades de ascensão na carreira, de acordo com o gênero. Fica evidente o 
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tom de insatisfação nos depoimentos acima, podendo sugerir a presença de uma 

desigualdade de gênero na empresa, pelo menos no que concerne à possibilidade 

de ocupar cargos de chefia. Este aspecto será retomado mais adiante. 

 

Quando questionados sobre suas expectativas pessoais em relação ao trabalho, os 

entrevistados afirmam que as consideram positivas, enfatizando duas questões em 

especial: no âmbito pessoal, a necessidade de melhorarem seus relacionamentos 

interpessoais; no âmbito profissional, a busca pelo aprimoramento profissional e 

melhoria no cargo. Porém, todos acreditam que são necessárias uma melhor 

qualificação e uma dedicação constante para merecerem crescer dentro da 

empresa, conforme já apontado anteriormente. 

 

Manter e melhorar ainda mais minhas relações pessoais e amizades (...). 
Considero isso muito importante num ambiente de trabalho (E3, Operador 
Nível II, Matriz). 
 
Para crescer dentro da empresa você tem que fazer a sua parte. Faço o que 
gosto e estou onde gosto. (...) Acredito que possa haver melhores 
recompensas materiais e mais oportunidades quando fazemos bem feito 
(E5, Operadora Nível II, Fiação). 

 

Estes relatos ratificam e apontam para uma contínua necessidade dos empregados 

de se qualificarem através de programas de treinamento e desenvolvimento 

oferecidos pela empresa e fora dela, bem como de buscarem cursos de 

aperfeiçoamento e de graduação para almejarem postos de liderança na CIC. 

Ademais, é de notar a importância dada aos aspectos inerentes aos 

relacionamentos pessoais, pois estes são essenciais para o desenvolvimento 

pessoal, além de serem requisitos para assumir o papel de liderança nas empresas 

no vigente cenário empresarial. 

 

De modo geral, observa-se que os sujeitos deste grupo acreditam que seu sucesso 

dependerá apenas do seu esforço pessoal e, para a maioria deles, a empresa é 

percebida como “um meio de realização profissional e material, num contexto 

fortemente competitivo e exigente” (LIMA, 1996, p. 129). Concomitantemente, 

existem trabalhadores do setor operacional que, apesar de seus esforços e 

resultados alcançados, não conseguem vislumbrar o sucesso prometido. 
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Quanto ao futuro profissional, os entrevistados vislumbram boas oportunidades de 

ascensão profissional, porém, é unânime entre eles que para alcançar melhores 

cargos na empresa é preciso se qualificar continuamente, além de só depender do 

esforço pessoal de cada um, pois a empresa oferece estímulo e todas as condições 

para que isso aconteça. 

 

5.1.5 Sensação de um emprego seguro 

 

As condições de trabalho e as práticas adotadas pela empresa para lhes garantir 

segurança no trabalho e preservar sua saúde foram consideradas na sua maioria 

como boa. Em relação às leis e às normas constitucionais, estas são cumpridas. 

Registraram-se relatos de preocupação com a crise que afeta o setor têxtil, mas os 

entrevistados acreditam na força de recuperação da empresa pela sua tradição e 

solidez de oitenta anos no mercado. Quanto à estrutura física da organização do 

trabalho, houve relatos de desconforto e cansaço físico em razão da realização de 

tarefas rotineiras e repetitivas. 

 

De acordo com os entrevistados, as condições de trabalho na empresa quanto à 

estrutura física, bem como as práticas adotadas por ela para garantir e proteger a 

saúde dos seus empregados atendem parcialmente suas expectativas. Houve 

questionamentos em relação ao calor, porém, segundo eles, tal problema está 

dentro da normalidade, pois o ambiente é climatizado e, apenas nos períodos de 

manutenção os equipamentos são desligados. 

 

A fábrica tenta ao máximo possível nos oferecer todas as condições de 
segurança que as leis exigem. (...) Sinto-me seguro e bem protegido no 
meu ambiente de trabalho (E3, Operador Nível II, Matriz). 

 

Para garantir a segurança dos empregados, a empresa fornece todos os 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI necessários e de acordo com a 

legislação vigente e normas trabalhistas. Segundo os entrevistados, a Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA é bastante atuante e realiza reuniões 

semanalmente para transmitir as instruções de prevenção contra acidentes no 
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trabalho. Contudo, salientam-se alguns questionamentos em relação a fatores que 

geraram insatisfação para os empregados, conforme os relatos a seguir: 

 

É tranquilo, apesar de um setor de produção normalmente ter ruído, são 
fornecidos todos os EPI‟s para nós. Acho que por eles terem conquistado a 
ISO 9000 com o programa de qualidade implantado na empresa estão 
cumprindo tudo direitinho, pois eram muitas as exigências. Mas é um 
serviço cansativo, pois abaixo e levanto toda hora e ando muito. Tenho que 
cuidar de doze máquinas ao mesmo tempo, com 60, 70 bobinas por 
máquina. A perna dói, os braços ficam cansados (...) a gente acostuma, 
alonga um pouco. (...) Eu antes fazia a ginástica laboral, mas acabou. Era 
muito bom (E1, Operadora Nível II, Fiação). 
 
A produção faz muito barulho, o que é normal numa fábrica, mas temos os 
EPIs. (...) Faz muito calor quando desligam a central, para dar manutenção. 
Mas, só quando isso acontece. Tirando isso, é tudo muito seguro e tranquilo 
(E4, Operadora Nível II, Matriz). 

 

No que concerne à estrutura física, envolvendo elementos como ventilação, 

iluminação, temperatura, circulação, máquinas e equipamentos, ruídos e ergonomia, 

foram pontos de insatisfação o ruído, o calor e a ergonomia. Quanto ao ruído, os 

próprios empregados alertaram ser este um fator comum a qualquer ambiente fabril. 

A empresa fornece todos os equipamentos de proteção individual exigidos pela 

legislação pertinente para protegê-los durante sua exposição a esse tipo de risco 

laboral. 

 

As reclamações referentes ao calor se resumiram ao período de manutenção do 

sistema de climatização. Ou seja, para eles nos demais dias do ano, a temperatura é 

agradável e não traz nenhum incômodo durante a realização de suas tarefas. 

Ademais, como os empregados exercem suas funções diretamente na linha de 

produção, são exigidas deles tarefas muitas vezes repetitivas durante toda sua 

jornada de trabalho e esses movimentos de repetição, segundo os entrevistados, às 

vezes lhes provocam cansaço físico.  

 

Ao serem questionados se o ambiente de trabalho provoca neles algum tipo de 

estresse, relataram que, em determinados períodos, lhes é exigido além do que 

podem realizar dentro da jornada de trabalho, porém, isso ocorre apenas em 

momentos em que o mercado está “aquecido” e a pressão por resultados aumenta e 

gera certo estresse. De modo geral, para eles, a demanda é adequada à jornada de 
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trabalho, embora sempre mencionem momentos de grande exigência e, 

consequente cansaço mental. 

 

Olha! (...) aqui na Fiação é muito normal o relacionamento, e a comunicação 
entre os empregados e supervisores é geralmente sem problemas. (...) 
Quanto à demanda e cobrança para entregar no prazo é maior quando o 
mercado aumenta os pedidos e a supervisão e gerência caem em cima da 
gente para não haver atrasos. (...) Aí o estresse pega, porque se 
atrasarmos aqui na Fiação, atrasa todo o processo de fabricação, pois eles 
na Matriz precisam dos fios para produzir os tecidos (...) é uma sequência. 
Mas de modo geral conseguimos fazer tudo dentro da jornada de trabalho e 
o estresse dá uma amenizada. Mas rola um estresse sim. Até porque não 
tem como não rolar (E1, Operadora Nível II, Fiação). 
 
No final do mês temos muita coisa para fazer e as exigências normalmente 
aumentam e tem um estresse por causa disso (...) porque acaba gerando 
certo cansaço físico e mental, afinal somos seres humanos e não máquinas. 
(...) Eu gostaria que a comunicação fosse melhor para a gente saber das 
coisas que acontecem aqui com mais transparência. Existe aqui momentos 
que a gente tem reunião com os supervisores e até com o presidente, mas 
não fica claro para mim qual nossa verdadeira situação (...) talvez seja eu 
que não entenda (E10, Operadora Nível I, Matriz). 

 

Alguns também apresentaram certa insatisfação em relação ao aumento de 

exigências para o cumprimento de prazos em períodos de aumento da demanda por 

produtos da CIC, pois eles entendem que ao serem exigidos de forma excessiva por 

seus superiores têm que intensificar seus esforços para conseguirem alcançar os 

resultados estabelecidos pela empresa.  

 

Outro fator elencado pelos empregados do setor operacional como motivo de 

insatisfação foi a comunicação; para eles, o sistema de comunicação é falho, pois as 

informações não chegam de forma transparente e antecipada. Dessa forma, sua 

compreensão em relação à finalidade do trabalho que executam e realizam na 

empresa também pode ser falha e incompleta.  

 

No que diz respeito às garantias constitucionais e seus direitos legais trabalhistas os 

operadores, em geral, relataram que todas as leis são cumpridas e a empresa se 

preocupa muito com o cumprimento da legislação, procurando fazer o possível para 

lhes assegurar seus direitos. Apenas alguns relataram que nem todas as leis eram 

cumpridas, em especial quando se tratava da hora de descanso, mas afirmaram 

também que esse problema já está sendo resolvido.  
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Respeitam todas as leis. Nossos direitos em relação às férias, 13º salário, 
nossos adicionais, o salário é pago sem atrasos, ou seja, são todos pagos 
direitinho e na data certa. (...) assim, recentemente teve o problema das 
horas de descanso que alguns colegas e o sindicato levaram a empresa na 
justiça para receber. Mas a empresa parece que recorreu (...) enquanto isso 
ela já ajustou os horários e a gente tem que parar um tempo no meio do 
horário de trabalho para descansar. Tirando isso, tudo é muito certo (E4, 
Operadora Nível II, Matriz). 
 
(...) Algumas leis não estavam sendo cumpridas. Na verdade, a grande 
maioria é cumprida, apenas a questão das horas de descanso não estava 
sendo atendida, mas já está sendo resolvido e nós paramos durante o dia 
para descansar. Nossos salários nunca atrasaram, nossas férias são pagas 
conforme nossa convenção coletiva, o 13º salário, plano de saúde, cesta 
básica, tudo certinho. Para mim tirando essa questão das horas de 
descanso está muito bom (E6, Operadora Nível II, Fiação). 

 

Percebe-se pelos relatos que a empresa descumpria a legislação referente às horas 

de descanso durante a jornada de trabalho. Esta é uma reclamação contra a 

redução do intervalo intrajornada dos empregados da CIC que a empresa passou a 

adotar após acordo com o Sindicado de Fiação e Tecelagem de Cataguases 

(SFTC), conforme explica seu gerente de Recursos Humanos:  

 

Quanto ao descanso de intrajornada, a empresa cumpria acordo de 
negociação coletiva. Esse acordo foi ratificado pelo sindicato da classe que 
entende que os funcionários têm o benefício de compensarem essa redução 
de hora de descanso com a redução da jornada total de trabalho durante o 
dia (Gerência de Recursos Humanos, CIC). 

 

É de ressaltar que, por lei, os empregados têm o direito ao período de uma hora de 

descanso intrajornada, durante a jornada de oito horas diárias de trabalho. Porém, 

com o acordo supracitado, esse período foi reduzido para quarenta minutos, sendo 

que os outros vinte minutos eram compensados no decorrer dessa jornada diária de 

oito horas. Ou seja, ao invés deles realizarem oito horas de trabalho por dia, com o 

acordo passaram a realizar sete horas e quarenta minutos, compensando o período 

de redução da intrajornada. De modo a elucidar melhor esse assunto, ele será 

retomado mais adiante.  

 

Sobre como se sentem em relação à crise que tem afetado de forma mais 

contundente o setor têxtil no Brasil, todos se disseram preocupados com a 

segurança de seus empregos. Contudo, relataram que estão confiantes numa 

recuperação da empresa em razão de sua tradição, bem como por a considerarem 
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uma organização sólida e de credibilidade no mercado interno e externo. Segundo 

os entrevistados, a empresa tem seguido na direção contrária da maioria das 

empresas, pois enquanto muitas demitem e fecham as portas, a CIC está 

novamente contratando. 

 

A gente fica um pouco vulnerável. Eu não me sinto seguro não. Já cheguei 
em casa e falei para minha família que a situação não estava boa e que eu 
poderia ser demitido. Mas, a empresa é forte e sólida e estamos 
conseguindo reverter o quadro fazendo novas contratações e conquistando 
novos mercados como o confeccionado. Graças a Deus! (E3, Operador 
Nível II, Matriz). 
 
Já foi mais tenso, mas a CIC é muito sólida e se destaca no seu setor, o 
que nos dá mais tranquilidade e segurança. (...) Mas olha só, enquanto 
outras empresas estão demitindo, a CIC voltou a contratar, mesmo na crise.  
(E8, Mecânico de Manutenção, Fiação). 

 

De acordo com os entrevistados, há uma preocupação com a segurança de seus 

empregos, mesmo que se sintam esperançosos numa recuperação da empresa e tal 

preocupação converge para a constatação de que atualmente os trabalhadores 

estão submetidos às consequências da crise econômica vigente, aliada a empregos 

instáveis, com menos regalias sociais e com baixos salários (SÁ, 2010). 

 

Quanto às condições físicas de trabalho, comumente, apesar de verbalizações que 

apontam para a ocorrência de calor em períodos de manutenção do sistema de 

climatização, ausência de respeito às horas de descanso intrajornada e aspectos 

associados à repetitividade das tarefas e à comunicação interna falha e ineficaz, 

este é um dos pontos fortes da CIC para os seus empregados. 

 

No geral, consideram positivo o cumprimento dos direitos trabalhistas (exceção para 

a questão das horas de descanso durante a intrajornada de trabalho), o 

cumprimento das garantias constitucionais, a preocupação constante da CIC com as 

condições de trabalho e exigência em relação ao uso de EPI‟s, além de realização 

de campanhas educativas de prevenção a doenças e segurança no trabalho. Nesse 

sentido, observa-se uma percepção de emprego seguro para os empregados do 

setor operacional. 
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5.1.6 Sensação de ser bem remunerado por seu trabalho 

 

A maioria dos entrevistados disse estar satisfeita com a remuneração que recebe e 

com a política salarial da empresa, considerando-a como justa diante do trabalho 

que realiza e perante o mercado. Muitos consideram que sua renda, em nível 

regional, é uma das maiores, além dos benefícios que a empresa oferece como 

complemento salarial. Porém, a minoria a considera injusta, argumentando que 

deveria haver equivalência salarial entre aqueles que desempenham a mesma 

função. Apesar dessa queixa, disseram compreender que existem outros critérios 

como o tempo de casa e que o momento é de crise no setor. 

 

A gente quer sempre ganhar mais, mas em vista da situação que passa o 
país, a nossa cidade hoje, a gente está recebendo até bem. (...) Ainda tem 
os benefícios como o plano de saúde, cesta básica e outros, que se colocar 
na ponta do lápis é uma grande vantagem (E1, Operadora Nível II, Fiação). 
 
Eu acho que sou muito bem remunerado tanto em relação aos colegas 
quanto a nível regional. Até mesmo comparando com Juiz de Fora-MG. 
Conheço alguns técnicos que trabalham lá e eles dizem que nosso salário é 
melhor do que o deles (...). Considero minha remuneração justa e adequada 
para o que faço na empresa (E9, Mecânico de Manutenção, Matriz). 

 

Mesmo diante desses dados, houve um relato em que a entrevistada questionou sua 

remuneração considerando-a injusta quando comparada ao que recebem os demais 

colegas que desempenham a mesma função. Entretanto, essa percepção foi 

amenizada em razão do fator “tempo de empresa”, ou seja, a entrevistada entende 

que mesmo desempenhando funções semelhantes às dos colegas, empregados 

com mais tempo de empresa incorporam em suas remunerações mais ganhos 

financeiros. 

 

Acho que minha remuneração é injusta. (...) Tento entender. Acho que 
deveria receber pelo menos igual aqueles que desempenham a mesma 
função que eu, mas também sei que tem a questão do tempo de casa e isso 
acaba influenciando na minha remuneração (E4, Operadora Nível II, Matriz). 

 

Um dos fatores que podem colaborar para explicar a satisfação da maioria dos 

empregados da CIC quanto à remuneração que recebem pode estar associada à 

remuneração indireta que empresa oferece, tais como os benefícios, dentre os quais 
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se destacam: os planos de saúde médica e odontológica estendidos aos familiares, 

o auxílio alimentação com doação de cesta básica, e as bolsas de estudos. 

 

Quanto à participação nos lucros e resultados da empresa, todos foram enfáticos em 

destacar que isso acontece apenas quando alcançam as metas definidas pelo 

Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PPLR. Entretanto, segundo 

eles, existe pouca informação de como o programa funciona na prática, e ficam sem 

saber se terão ou não participação nos lucros ao final do exercício fiscal e do seu 

montante, caso consigam atingir a meta preestabelecida. 

 

A empresa faz reunião e divulga o PPLR, mas não é muito claro sabe? (...) 
Às vezes tem, mas parece que foi extinta. Não sei como funciona direito e 
quando podemos receber. Tem uns três anos que a gente não recebe (E3, 
Operador Nível II, Matriz). 
 
Só com o PPLR, mas falta comunicação para explicar como funciona. Às 
vezes, você não sabe se vai receber ou não. (...) A gente sabe que tem as 
metas e que elas foram elaboradas pela empresa, mas como isso 
aconteceu? (...) Às vezes, você bate as metas e não recebe (...) dizem que 
é porque outras áreas não bateu. É estranho isso (E6, Operadora Nível II, 
Fiação). 
 
 

Como já dito, para os trabalhadores do setor operacional, o sistema de comunicação 

interna na CIC é falho, pois as informações não chegam de forma transparente e 

antecipada até os empregados.  

 

Porém, quando questionados sobre a possibilidade de alcançarem as metas 

estabelecidas no PPLR, a maioria afirmou que as consideram factíveis pelo fato de 

terem sido estabelecidas pelas chefias de cada área da empresa e discutidas entre 

eles. Por outro lado, outros apontaram que no atual momento econômico que o país 

se encontra, com redução da atividade industrial, fica difícil de alcançá-las. Ademais, 

estes salientaram que não adianta apenas uma ou outra área alcançar as metas, 

pois elas estão atreladas à meta geral da empresa.  

 

(...) as metas não são fáceis de serem atingidas não, mas dá para alcançar. 
Já conseguimos receber por três anos desde quando começou esse 
programa. Principalmente, no cenário econômico que estamos vivendo no 
Brasil. As pessoas se ajudam para alcançarmos e recebermos o 
pagamento, pois ajuda bastante (...) (E1, Operadora Nível II, Fiação). 
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O maior problema que vejo no PPLR é que, para recebermos o pagamento, 
não depende só do seu setor. Você tem que alcançar a meta geral da 
empresa, se eu não estiver enganado. (...) e a crise não ajuda, só dificulta 
seu alcance. A gente fica na torcida para as coisas melhorarem, porque aí 
ganha todo mundo, nós e a empresa (E10, Operador Nível I, Matriz). 

 

Portanto, a possibilidade de participação no lucro e resultados da empresa não 

depende apenas de fatores internos a ela, mas de variáveis do seu ambiente 

externo que têm forte impacto no seu desempenho empresarial, e para que os 

empregados alcancem as metas definidas pela CIC e tenham direito ao pagamento 

dos “prêmios” financeiros que estão associados ao PPLR, o contexto econômico do 

país precisa melhorar.  

 

Na percepção geral dos sujeitos desta categoria, a remuneração é justa e adequada 

às suas tarefas, especialmente quando comparada ao que se paga no mercado, em 

particular, no setor têxtil. Tal percepção, associada a outros fatores elencados como 

sensação de emprego seguro, bons relacionamentos pessoais, oportunidades de 

crescimento profissional e pessoal, reforça a ideia de que a empresa oferece boa 

qualidade de vida aos seus empregados. Entretanto, a questão da participação nos 

lucros é percebida como um aspecto insatisfatório para a grande parte dos 

entrevistados, que reconhece como fraca a possibilidade de receber o pagamento 

do PPLR, como gostariam.  

 

Conforme anteriormente abordado, apesar de as metas serem consideradas 

factíveis pelos empregados da linha de produção (operacionais), estas não são 

alcançadas desde o ano de 2014, sendo que tal fato tem gerado certo grau de 

desconfiança por parte dos empregados em relação a real possibilidade de se 

alcançá-las, sobretudo, considerando o atual cenário.  Essa desconfiança é 

aumentada em razão de um falho e ineficaz sistema de comunicação interna 

existente na empresa quanto às políticas de gestão de pessoas relativas ao referido 

programa. 
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5.1.7 Sensação de se sentir bem no trabalho 

 

De acordo com os entrevistados, existe um ótimo relacionamento entre os 

companheiros de trabalho, além de senso de cooperação entre eles. Outro ponto 

favorável para a boa avaliação de tal aspecto é a inexistência de preconceitos e 

discriminação na percepção dos empregados, além do fato de prevalecer o 

companheirismo e espírito de equipe entre os diferentes níveis hierárquicos e 

setores existentes na empresa. No que diz respeito ao espírito de colaboração, para 

alguns, este deveria ser mais desenvolvido, em razão de prevalecer o individualismo 

por parte de alguns companheiros, em detrimento da coletividade, porém deixaram 

claro que são casos isolados: 

 

Graças a Deus eu me dou bem com todo mundo. As pessoas se ajudam 
aqui, dá para sentir isso na pele. (...) Quando vim para cá, fui muito bem 
recebida por essa turma. (...) inclusive por meu supervisor na época. Hoje 
vejo isso acontecer da mesma forma, pois o clima continua bom para 
trabalhar aqui (E1, Operadora Nível II, Fiação). 

 

Muito bom nosso relacionamento interpessoal. É um ambiente alegre, 
apesar da seriedade que o trabalho exige de você. (...) O senso comunitário 
é mais ou menos. Às vezes, as pessoas olham mais para o seu lado ao 
invés de buscar o coletivo. Mas são casos isolados (E6, Operadora Nível II, 
Fiação). 
 
Tenho muita facilidade em termos de relacionamento pessoal. (...) As 
pessoas estão sempre preocupadas em ajudar os outros quando percebem 
a necessidade; e até mesmo quando não há necessidade, as pessoas se 
dispõem a colaborar (E7, Mecânico de Manutenção, Fiação). 

 

Estes relatos revelam a presença de solidariedade entre os pares, além de um clima 

ameno envolvendo as relações interpessoais. É importante destacar que, segundo 

Walton (1973), a sensação de se sentir bem no trabalho está associada à integração 

social e à relevância social do trabalho. 

 

Da mesma forma, quando questionados em relação à possível existência de 

preconceitos e discriminação quanto à religião, opção sexual, raça, cor, maneira de 

se vestir ou aparência, todos os entrevistados foram objetivos e enfáticos, 

respondendo não perceber qualquer tipo de preconceito ou discriminação, apenas 

brincadeiras, mas nada demais que pudesse ferir a dignidade da pessoa: 
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(...) No meu ambiente de trabalho isso é tranquilo. Não tem preconceito ou 
discriminação nenhuma. As pessoas se respeitam e se ajudam quando 
necessário, independente de suas opções na vida. Isso é muito forte aqui 
na fábrica (E2, Operador Nível II, Fiação). 
 
Apenas brincadeiras, nada demais. (...) Talvez um pouco quanto à religião, 
mas sem ultrapassar os limites éticos. As pessoas são muito respeitosas e 
geralmente se conhecem fora da empresa. Isso acaba ajudando no bom 
relacionamento (E8, Mecânico de Manutenção, Fiação). 

 

Ao analisar o clima que prevalece na empresa, os entrevistados desta categoria 

socioprofissional relataram que prevalece entre eles o respeito mútuo e 

companheirismo entre os diferentes níveis hierárquicos ou setores, sendo que a 

maioria relatou existir muito companheirismo, de modo geral. As discussões que 

ocorrem são para o benefício coletivo e consideram como normais no ambiente de 

trabalho de uma fábrica. O tratamento é descrito como igualitário entre os diferentes 

níveis hierárquicos ou entre setores: 

 

Todo mundo ajudando o colega, mostra o companheirismo e respeito que 
existe de um pelo outro, independente do setor ou cargo que ocupa (E2, 
Operador Nível II, Fiação). 
Há muita educação e o tratamento é igual com todos. (...) Nosso ambiente 
de trabalho é como uma família onde as pessoas estão se ajudando (E5, 
Operadora Nível II, Fiação). 
 
Entre setores, existem conflitos naturais, até porque um depende do outro e 
precisará dele no futuro. Então, procura mais ajudar do que atrapalhar (E10, 
Operador Nível I, Matriz). 

 

Entretanto, para esse mesmo grupo de entrevistados surgiram relatos de conflitos no 

ambiente de trabalho com prevalência na unidade da “Matriz”, conforme mostra o 

trecho a seguir: 

 

Às vezes, isso é complicado. (...) Mas eu vejo que existe certo conflito entre 
setores sim. Poucos, mas existe. Talvez seja a vaidade e ambição por 
cargos mais altos na empresa (E3, Operador Nível II, Matriz). 

 

Vale salientar que a CIC é uma empresa que tem crescido no setor têxtil brasileiro e 

se divide em duas unidades para melhor administrar seus recursos. A unidade da 

“Matriz” detém 86,02 % do quadro de empregados da empresa o que sugere a 

possibilidade de ocorrência de conflitos de relacionamento com maior frequência do 

que na unidade de “Fiação”. Todavia, os entrevistados, em nenhum momento 

alegaram que os conflitos eram suficientes para a geração de um clima ruim. 
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5.1.8 Síntese dos resultados obtidos na categoria do setor operacional 

 

Os empregados do setor operacional da CIC parecem internalizar melhor os 

problemas e conflitos que comumente são inerentes ao ambiente laboral de uma 

empresa do setor industrial que deve se manter continuamente competitiva para 

sobreviver no cenário empresarial brasileiro. Essa possível internalização os leva a 

concluir que o trabalho que realizam não impacta sua vida extra-trabalho, apesar de 

se sentirem muitas vezes cansados por executarem tarefas repetitivas e rotineiras, 

bem como pela extensão da jornada de trabalho em períodos de alta demanda no 

mercado. Nada disso os impede de se sentir bem no seu ambiente de trabalho, 

percebendo-se como respeitados nas suas opiniões e até mesmo nas discordâncias 

em relação aos superiores hierárquicos. 

 

Os resultados da pesquisa demonstraram que, para esta categoria, as condições de 

trabalho são consensualmente excelentes, tanto no aspecto inerente à estrutura 

física quanto em relação às relações de trabalho. Entretanto, quando o assunto é 

expectativa em relação à ascensão na carreira, a questão do gênero foi apontada 

como uma barreira para se alcançar o cargo desejado, apesar de considerarem, de 

modo geral, que elevar-se na pirâmide hierárquica da empresa depende mais da 

qualificação e do esforço pessoal. 

 

Para os trabalhadores do setor operacional, é um privilégio trabalhar na CIC diante 

da realidade das demais empresas da cidade e região, e perante a crise econômica 

que atravessa o país, a qual não excluiu o setor têxtil. Além disso, os entrevistados 

entendem que são em sua maioria bem remunerados e recebem vantagens 

materiais que são inacessíveis para a grande parte da classe trabalhadora da 

região. De fato, existem grandes vantagens oferecidas pelas CIC aos seus 

empregados, entretanto, de acordo com os resultados obtidos junto a essa 

categoria, sugere-se a existência de uma cobrança de um preço relativamente alto 

(presenteísmo) para se alcançar essas conquistas materiais. 

 

Por outro lado, mesmo diante da ocorrência de conflitos no contexto laboral, os 

empregados operacionais (linha de produção) consensualmente relataram o 
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sentimento de bons relacionamentos interpessoais e companheirismo entre os 

colegas de trabalho. Dessa forma, por mais que as estratégias e políticas da 

empresa possam (de forma explícita ou não) tentar reduzir os laços entre os 

empregados para direcionar seus focos na produtividade, elas não foram capazes 

de reduzir a capacidade desses empregados de construir práticas de solidariedade 

com seus pares. 

 

Cabe destacar que essa categoria socioprofissional demonstrou menor grau de 

competição por resultados e consequentemente por cargos na empresa, apesar da 

competitividade existir intrinsecamente no ambiente de trabalho, sugerindo que suas 

relações interpessoais com os colegas de trabalho sejam mais sinceras, tanto que 

estas são comumente estendidas para espaços sociais extra-trabalho. Nesse 

sentido, observa-se que as estratégias organizacionais não conseguem afetar 

integralmente o vínculo de afetividade que permeia o contexto de trabalho dos 

operadores aponto de dar aos seus comportamentos um caráter instrumental na sua 

essência. 

 

De modo geral, os trabalhadores que atuam nos setores diretamente ligados à 

produção se mostraram resistentes às políticas da empresa que disseminam suas 

estratégias de Recursos Humanos. Dessa forma, veem possibilidade de ascender 

profissionalmente no ambiente laboral essencialmente por duas maneiras: por 

esforço pessoal e por tempo de empresa. Em suma, é consenso entre os 

empregados dessa categoria socioprofissional que sua remuneração é justa e 

adequada ao que executam na empresa; se reconhecem realizando suas tarefas e 

demonstrando orgulho do produto que fabricam, além de apresentarem 

“possibilidades particulares de resistência e reapropriação” diante das adversidades 

vividas em seu contexto de trabalho (LIMA, 1996, p. 141). 

 

5.2 Os empregados do setor administrativo 

 

Os sujeitos desta categoria desenvolvem papel fundamental no acompanhamento e 

controle das rotinas de trabalho da empresa, auxiliando os gestores e líderes na 

condução dos processos operacionais e na interface com demais setores da 
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empresa e com o público externo. Assim como ocorreu com os que fazem parte do 

setor operacional, estão alocados nas unidades denominadas “Fiação” (dois 

sujeitos) e “Matriz” (oito sujeitos). Seu perfil está sucintamente representado no 

Quadro 13 onde são caracterizados quanto a: estado civil, números de filhos, 

gênero, faixa etária, ensino (nível de escolaridade), tempo de empresa e faixa de 

salário.  

 

Quadro 13 – Perfil dos entrevistados – Categoria de Administrativos 

Entrevistado 
Estado 

Civil 
Filhos Gênero 

Faixa 
Etária 

Ensino 
Tempo de 
empresa 

(em anos) 

Faixa de 
Salário 
(em R$) 

E1 Solteiro 0 M 26 a 30 GI De 7 a 10 Até 1.760 

E2 Casada 1 F 36 a 40 MC De 7 a 10 
De 1.760 
a 3.520 

E3 Casado 0 M 31 a 35 GC De 11 a 15 
De 1.760 
a 3.520 

E4 Casada 1 F 31 a 35 GI De 7 a 10 
De 1.760 
a 3.520 

E5 Solteira 0 F 26 a 30 PG De 7 a 10 
De 1.760 
a 3.520 

E6 Solteira 0 F 26 a 30 GC De 7 a 10 
De 1.760 
a 3.520 

E7 Casada 3 F 41 a 45 GC Mais de 20 
De 3.520 
a 5.280 

E8 Solteira 0 F 26 a 30 GC De 7 a 10 
De 1.760 
a 3.520 

E9 Solteiro 0 M 36 a 40 PG De 7 a 10 
De 3.520 
a 5.280 

E10 Solteiro 0 M 31 a 35 MC De 7 a 10 Até 1.760 

M – Masculino; F- Feminino; MC – Médio Completo; GI – Graduação Incompleta; GC – Graduação 
Completa; PG – Pós-Graduação. 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Na unidade de “Fiação”, o número de empregados que atua nos serviços 

administrativos é bem pequeno, pois estes se restringem a auxiliar, em especial, a 

gerência de Recursos Humanos da CIC que se localiza na “Matriz”. Na amostra  

desta pesquisa, prevalecem os solteiros em número de seis, em relação aos 

casados, que são quatro, e predomina a inexistência de filhos, sendo que os 

casados quando os têm, ocorre em baixo número, assim como observado entre os 

operadores. Quanto ao gênero, quatro são do gênero masculino e seis são do 

gênero feminino.  
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A faixa etária varia entre 26 a 45 anos, com prevalência entre 26 a 30 anos. O tempo 

de trabalho na empresa tem variação de 7 a mais de 20 anos, concentrando entre 7 

a 10 anos. Em relação à faixa de remuneração, observa-se uma forte concentração 

nos valores na faixa entre R$1.760,00 a R$3.520,00 que totalizam o valor monetário 

entre dois a quatro salários mínimos, dentro do valor vigente na época da coleta dos 

dados. Os valores retratam o que comumente é pago às funções administrativas de 

maior qualificação profissional e de nível de escolaridade para o exercício de suas 

atribuições. 

 

A seguir, serão apresentados fragmentos das verbalizações extraídos das 

entrevistas, de modo a ilustrar as categorias e subcategorias anteriormente 

definidas.  

 

5.2.1 Equilíbrio trabalho-extra-trabalho 

 

Os entrevistados da área administrativa, de modo geral, conseguem equilibrar as 

atividades profissionais com a vida em família e com os amigos se dedicando 

também a atividades acadêmicas, culturais e esportivas. No entanto, alguns não 

conseguem se desligar do trabalho, pois com frequência sua vida pessoal é invadida 

por questões referentes à empresa. Em relação à jornada de trabalho e à 

complexidade de suas atribuições, quase todos disseram que apenas em períodos 

de fechamento de mês são mais exigidos, mas tal exigência não chega a afetar seu 

tempo destinado à família, amigos, lazer, cultura e estudos. Quanto às restrições, 

estas se concentram em alguns casos, na impossibilidade de recusar a realização 

de horas-extras e na falta de informação sobre seu futuro dentro da empresa. 

 

A maioria dos entrevistados respondeu que consegue lidar bem com as atividades 

que desenvolvem na empresa e com sua vida pessoal. Para estes sujeitos, há 

equilíbrio entre o trabalho e a vida extra-trabalho, conforme mostram as 

verbalizações a seguir: 

 

Procuro me dedicar ao máximo à empresa e quando meu expediente se 
encerra, dedico integralmente à minha família e amigos. Não percebo 
nenhum impacto negativo do meu trabalho na minha vida pessoal. Às vezes 
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não consigo fazer uma atividade física como gostaria, mas não é culpa do 
trabalho, sou eu que preciso organizar melhor o meu tempo (E12, Auxiliar 
Administrativo, Medicina do Trabalho, Matriz). 
 
Minha vida é tranquila e aqui na empresa é uma maravilha. Equilibro 
trabalho e a vida fora do daqui tranquilamente. As coisas que acontecem 
aqui ficam aqui na empresa (E20, Auxiliar Administrativo, Fiação). 

 

Vale ressaltar que alguns relataram que nem sempre conseguem se desligar do 

trabalho e que, mesmo nos finais de semana, já pensam no que têm de fazer na 

próxima segunda-feira; porém, não percebem isso como um problema e nem como 

algo que desequilibre a relação entre o trabalho e sua vida pessoal. 

 

Tem que estar bem aqui na empresa e em casa, o que faço no meu 
trabalho não compromete minha vida fora dele, apenas me ajuda. (...) 
Considero normal você mesmo em casa, às vezes, pensar no trabalho ou 
alguma coisa que você ainda vai ter que fazer no dia seguinte. Isso não me 
prejudica de forma nenhuma (E11, Auxiliar administrativo, Recursos 
Humanos, Matriz). 
 
A minha área exige que você se dedique à empresa também em horários 
fora da jornada de trabalho normal, pois tenho que cobrir alguns eventos 
que acontecem em outros ambientes e lugares, até mesmo em outras 
cidades. Portanto, não vejo isso como algo que possa afetar minha vida fora 
da empresa (...) isso é normal para mim e para minha função na CIC, além 
de não ser tão frequente ao ponto de se tornar um problema (E19, Analista, 
Comunicação, Matriz). 

 

Ademais, houve relatos de que nos períodos de final de mês quando se concentra o 

fechamento das atividades administrativas, tem-se um número mais elevado de 

horas-extras a realizar para cumprir o prazo das tarefas, o que acaba por gerar a 

necessidade de tomar remédios para aliviar o estresse. As verbalizações a seguir, 

ilustram esses aspectos: 

 

Não consigo desligar do trabalho principalmente no final do mês. É difícil 
desligar durante a semana. Consigo isso apenas nos finais de semana, mas 
já penso no que tenho de fazer na segunda-feira. (...) Apesar disso e de 
ficar estressada, acredito que na maioria das vezes equilibro bem minha 
vida aqui e em casa (E12, Analista, Compras, Matriz). 
 
Não tinha horário para sair tendo que às vezes tomar remédios para aliviar 
o estresse, pois o trabalho lhe consome toda em períodos de fechamento 
de mês. Tive que trancar minha segunda faculdade cursava à distância na 
UFJF porque não estava aquentando de tão cansada (E18, Auxiliar 
Administrativo, Mercado Interno, Matriz). 
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Observa-se nos relatos desses dois entrevistados que, em períodos de maior 

demanda de tarefas na empresa, o tempo dedicado ao trabalho em relação à vida 

pessoal fica comprometido. Dessa forma, em especial nesse período, sugere-se que 

o espaço para se dedicar à família, aos estudos e ao lazer fica em segundo plano 

em relação às atividades inerentes ao contexto laboral. 

 

Em relação à jornada de trabalho e à complexidade das atribuições que 

desenvolvem na empresa, eles consideram, geralmente, como tranquilas. Relataram 

que existem períodos em que são mais exigidos, mas consideram suficiente o tempo 

para realizar as tarefas. Os demais entrevistados disseram que podem se negar às 

horas-extras, caso assim o desejem, mas raramente o fazem, pois entendem que a 

empresa necessita deles para atender os compromissos com clientes, fornecedores 

e até mesmo, com os próprios empregados. 

 

(...) O tempo é suficiente e tranquilo dentro do que realizo. Já me acostumei 
com o que faço e não vejo complexidade suficiente para realizar minhas 
tarefas (E11, Auxiliar administrativo, Recursos Humanos, Matriz). 
 
Tem dias que não é suficiente, mas sou cobrada dentro dos limites, ou seja, 
dentro da minha jornada de trabalho (...) isso acontece em qualquer 
empresa e os dias de hoje exige que tenhamos consciência disso (E12, 
Auxiliar Administrativo. Medicina do Trabalho, Matriz). 
 
O horário é bom e suficiente. Não tem nenhum ritmo mais intenso para 
comprometer o horário. (...) A jornada é bem adequada à complexidade das 
tarefas (E20, Auxiliar Administrativo, Fiação). 

 

No entanto, duas entrevistadas mencionaram o fato de não poderem recusar a 

realização de horas-extras, mas com a ressalva de que, atualmente, está mais 

tranquilo. 

 

Existem períodos do ano mais apertados, meses de muito trabalho. (...) 
Como disse, já muitas horas-extras, equivalendo a quatro meses por ano 
sem o direito de falar não (E15, Analista, Contabilidade, Matriz). 
 
Hoje é mais tranquilo, pois fazia muita hora-extra e não podia falar não. (...) 
É exigida polivalência de nós (E16, Analista, Mercado Externo, Matriz). 

 

Questionadas sobre o motivo de não poder dizer não aos superiores, as duas 

entrevistadas responderam que não seria prudente discutir com eles, pois isso 

poderia custar seu emprego e prejudicar no caso de uma futura promoção na 
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empresa. Ambas já possuem graduação e aguardam ansiosamente por uma 

ascensão profissional na CIC, conforme relataram na entrevista. Nesse contexto, 

observa-se que para elas evitar o conflito é o preço que pagam para alcançar seus 

objetivos profissionais, entendendo que esta é uma situação provisória que pode 

cessar quando alcançarem a promoção almejada. 

 

Aqueles que realizam outras atividades, após a jornada de trabalho, como cursar 

uma faculdade, têm reduzido o tempo que passam com a família e os amigos. 

 

Passo pouco tempo devido à minha jornada de trabalho e à faculdade que 
curso. (...) É mais no final de semana e priorizo minha família (E17, Analista, 
Desenvolvimento de Produtos, Matriz). 
 
(...) Muito tranquilo e suficiente para o que gosto de fazer. Atualmente, estou 
cursando outra faculdade em Petrópolis aos sábados, mas mesmo assim é 
bom, pois procuro aproveitar ao máximo o tempo com eles (E19, Analista, 
Comunicação, Matriz). 

 

Essa categoria socioprofissional, em sua maioria, possui entrevistados que estão 

cursando ou já cursaram um curso de graduação e os poucos que ainda não o 

fizeram, já pensam em fazê-lo o mais breve possível. Esta foi uma característica 

bem presente entre o pessoal administrativo. Tal fato pode ser justificado pela 

perspectiva profissional peculiar destes empregados no sentido de avançar na 

carreira dentro da empresa, além de alcançar uma situação mais estável e com 

melhores salários através de seus estudos. Eles percebem essa oportunidade mais 

facilmente do que os empregados do setor operacional, porém com maior nível de 

competitividade. 

 

Ademais, foi detectado entre alguns empregados que, em períodos de maiores 

demandas de tarefas na empresa, eles não podem se recusar a realizar horas-

extras. Observa-se que tal recusa muitas vezes está associada ao medo da perda 

do emprego e de perspectivas profissionais futuras quanto à ascensão na carreira. 

Portanto, os efeitos negativos na relação trabalho e vida social para esses 

empregados não devem ser negligenciados, tampouco os prejuízos em suas 

atividades acadêmicas, pois alguns estão cursando ensino superior. 
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5.2.2 Fazer o que sabe mais e aplicar suas ideias 

 

Com exceção de uma entrevistada, os demais sujeitos afirmaram que 

desempenham na empresa o que mais sabem fazer e têm liberdade para decidir em 

relação às suas tarefas, quando isso se faz necessário. De uma maneira geral, 

prevaleceu entre os entrevistados desta categoria a possibilidade de discordar das 

decisões relativas ao trabalho que desenvolvem. Quanto à aplicação de habilidades 

diferentes, também houve prevalência da possibilidade de exercê-las e até há 

estímulos para que isso aconteça no contexto laboral. Contudo, deve-se registrar a 

ocorrência de insatisfação por parte dos empregados desta categoria quando 

relatam que a decisão final, às vezes, é da chefia. 

 

Sobre a importância do trabalho realizado, com exceção de uma entrevistada, todos 

os demais se consideram muito felizes com suas atividades na empresa. Segundo 

eles, o que fazem é adequado às suas habilidades profissionais e têm liberdade 

para realizar suas tarefas.  

 

Sinto-me bem, pois gosto do que faço. Meu trabalho não é uma rotina, são 
desafios que enfrento e me faz crescer profissionalmente e pessoalmente. É 
prazeroso ver bons resultados em um trabalho que atua com ações 
preventivas contra acidentes (E12, Auxiliar Administrativo, Medicina do 
trabalho, Matriz). 
 
Faço o que mais gosto de fazer, estou muito satisfeita com o que faço. (...) 
Realmente gosto muito da minha profissão e procuro aprender mais a cada 
dia (E15, Analista, Contabilidade, Matriz). 
 
(...) Gosto do que faço. Meu trabalho é prazeroso e aprendo um pouco mais 
a cada dia. Não tem rotina no que faço e isso é legal. Meu trabalho 
transmite sentido de realização pessoal e profissional para mim. Ainda vou 
me desenvolver mais para alcançar cargos melhores na empresa (E20, 
Auxiliar Administrativo, Fiação). 

 

De acordo com os relatos desses entrevistados, eles podem se utilizar de suas 

competências e capacidades, buscando satisfazer suas necessidades de 

crescimento pessoal e seu senso de responsabilidade, dando significado ao trabalho 

que realizam. Uma característica particular das tarefas da maioria dos entrevistados 

do setor administrativo é a ausência de rotina, conforme eles mesmos ressaltaram. 
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Entretanto, uma entrevistada afirmou que, atualmente, não desempenha o que mais 

sabe fazer em razão de uma decisão da chefia que não a deixa mudar de setor por 

não querer perdê-la. 

 
Infelizmente não desempenho o que mais gosto e não é o que mais sei 
fazer. Isso porque meu superior não quer me deixar ir para outro setor. Ele 
diz que não quer me perder, pois precisa de mim (...) Aceito, mas não 
acredito ser o melhor para mim e para a empresa no momento. Mas tenho 
que pensar no futuro (...) não vou entrar em conflito porque sei que sou eu 
quem vai sair perdendo (E16, Analista, Mercado Externo, Matriz). 

 

Esse relato sugere uma postura de submissão aos interesses do seu superior, 

podendo revelar uma “composição com o poder a fim de concretizar mais facilmente 

seus objetivos pessoais” (LIMA, 1996, p. 153). Observa-se, assim, uma adesão 

voluntária a uma situação insatisfatória, com o objetivo de se alcançar benefícios 

pessoais futuros no contexto do trabalho. 

 

Sobre a participação dos empregados nas decisões relativas ao trabalho que 

desempenhavam na empresa, os entrevistados, na sua maioria, relataram que 

comumente participam das discussões e que se tiverem argumento para discordar, 

podem fazê-lo, sem qualquer problema, o que demonstra haver a possibilidade de 

discordar e de expor suas ideias. 

 

É bem caracterizado a possibilidade de expor suas ideias. Já fiz propostas 
para redução de custos que foram acatadas pela empresa. (...) Discordo 
quando penso ter argumento para isso (E13, Analista, Compras, Matriz). 
 
É dada a mim a oportunidade de discordar. Às vezes, minha opinião é 
aceita e colocada em prática (...). Não tenho qualquer problema para falar 
com colegas e chefia (E15, Analista, Contabilidade, Matriz). 

 

Estimular a participação nas decisões e promover oportunidade para o trabalhador 

expressar sua criatividade e utilização de suas capacidades e habilidades, pode 

levá-lo à sensação de autorrealização e identificação com aquilo que faz, de modo a 

desenvolver seu desenvolvimento pessoal e profissional (WESTLEY, 1979; 

WALTON, 1973). 

 

Contudo, para alguns entrevistados, o que prevalece é a opinião da liderança do 

setor, conforme mostram os próximos relatos: 
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Acredito que não seja dada essa oportunidade. (...) Na maioria das vezes, o 
que prevalece é a verdade da chefia (E12, Auxiliar Administrativo, Medicina 
do trabalho, Matriz). 
 
(...) O que se prevalece é a opinião da chefia, pois não admite que a melhor 
proposta seja a minha (E16, Analista, Mercado Externo, Matriz). 

 

Para uma entrevistada, o fato de lhe ser dada a oportunidade de colocar em prática 

suas diferentes habilidades e até mesmo ser estimulada para esse exercício, não se 

revela suficiente para que ela possa ser aproveitada em outros setores ou funções 

na empresa em razão de sua formação acadêmica e experiência profissional, ou 

seja, observa-se certo grau de desconfiança em relação a essas oportunidades, 

conforme seu relato: 

 

Sempre nos é dada a possibilidade de colocar em prática nossas 
habilidades e até mesmo estimulado. (...) Mas acho que é mais fácil sair 
para outra empresa, às vezes, do que para outro setor devido minha 
formação e função aqui na CIC (E18, Analista, Mercado Interno, Matriz). 

 

Nesse sentido, para Werther e Davis (1983), a aplicação das ideias do trabalhador 

no contexto laboral está intrinsecamente associada ao uso de diferentes habilidades 

para evitar a monotonia. O desenho da tarefa deve considerar uma variedade de 

possibilidades para que possa exercer as competências adquiridas ao longo de sua 

vida profissional nos mais variados contextos de seu trabalho. Para esses autores, 

deve-se ater para a adequação da habilidade do trabalhador ao seu 

dimensionamento, bem como a disponibilidade dos empregados e suas expectativas 

diante do contexto em que estão inseridos. 

 

Um dos entrevistados chegou a sugerir a implementação da rotação de postos de 

trabalho para maximizar o aproveitamento e o aprendizado dos empregados da CIC. 

Segundo ele, seria a priori uma boa oportunidade para atender, em especial, a 

carência de mão de obra qualificada na área de produção da fábrica. 

 

(...) A empresa poderia implantar a rotação de postos de trabalho como 
política dela para desenvolver novas habilidades no pessoal. Seria uma boa 
alternativa para suprir a carência de mão de obra na produção, pois as 
outras empresas do setor fecharam na cidade e está difícil conseguir 
pessoal capacitado para a área (E13, Analista, Compras, Matriz). 
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O relato deste entrevistado reforça a constatação de uma real escassez de mão de 

obra qualificada para algumas tarefas oferecidas pela CIC. Tal fato poderia permitir o 

melhor aproveitamento das diferentes habilidades dos empregados nos mais 

variados setores da empresa, além de demonstrar sua atualização em relação ao 

mercado de trabalho, o que é comum entre os sujeitos do setor administrativo da 

empresa. Estes têm necessidade de se capacitarem continuamente, pois as 

promoções verticais exigem maiores esforços deles quanto à sua formação 

acadêmica e habilidades intelectuais. 

 

Para a maioria desta categoria foi identificada a possibilidade de expor suas ideias e 

de discordar de decisões pertinentes ao trabalho que realizam, além de serem 

estimulados a utilizarem suas habilidades. Porém, há de ressalvar que para uma 

minoria dos entrevistados, tais possibilidades podem ser limitadas, pois às vezes 

prevalece a palavra do chefe. 

 

Igualmente foi identificada que, para a grande parte dos entrevistados, existe a 

possibilidade de utilizarem suas diferentes habilidades e até mesmo são estimulados 

a isso. Tal oportunidade foi percebida com certa desconfiança por alguns que não 

veem na prática a possibilidade de atuar em setores diferentes, alcançando uma 

polivalência. 

 

5.2.3 Sensação de trabalho útil e bem feito 

 

Por meio dos relatos dos entrevistados, observou-se uma grande satisfação com o 

resultado do trabalho que realizam, em especial naquilo que concerne à 

responsabilidade que percebem em relação às suas atribuições e quanto ao reflexo 

do que fazem nos resultados e na imagem da empresa. No entanto, em relação à 

ocorrência de feedback por parte da empresa, percebe-se uma necessidade de 

melhorá-lo, por meio de instrumentos formais. Quanto ao reconhecimento pelo 

trabalho realizado, apesar de considerarem que de certa forma existe 

reconhecimento, este ocorre informalmente e apenas quando se alcançam os 

resultados. 
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Quando perguntados de que forma o trabalho que realizam pode refletir 

positivamente na imagem da empresa, os entrevistados responderam que, mesmo 

desempenhando funções administrativas, quando o trabalho é bem feito, reflete 

positivamente entre os clientes e no mercado de maneira geral. Dessa forma, há 

muita preocupação com os resultados e com a imagem da empresa no mercado até 

mesmo para garantir seus empregos. Nesse sentido, eles relataram que procuram 

otimizar suas atividades para evitar atrasos e reclamações de fornecedores e 

clientes, sejam estes externos ou internos, conforme demonstram as falas a seguir: 

 

Eu verifico e avalio as condições de trabalho de modo a evitar acidentes, a 
empresa quer que o funcionário volte para casa da mesma forma que ele 
entrou para trabalhar. E quando isso acontece, com frequência, por muito 
tempo, é bom para a imagem da empresa (E12, Auxiliar Administrativo, 
Medicina do trabalho, Matriz). 
 
Resultado bom do trabalho sempre evita a imagem negativa da empresa no 
mundo por se tratar de uma empresa de capital aberto (...). Para atrair 
investidores você tem que gerar credibilidade no mercado, portanto nosso 
papel é de sempre manter uma imagem positiva da empresa em qualquer 
ambiente (E15, Analista, Contabilidade, Matriz). 
 
Se a gente não erra no serviço final, então vai sair tudo bem feito e isso é 
muito importante para nós e para a imagem da empresa (E20, Auxiliar 
Administrativo, Fiação). 

 

De acordo com os relatos dos entrevistados observa-se uma sensação de 

autorrealização no exercício da criatividade e utilização de suas capacidades dando 

significado à tarefa. Desse modo, em conformidade com esses entrevistados, 

percebe-se que o trabalho desenvolvido pelos empregados da área administrativa 

tem uma utilidade que ultrapassa o mero processo de sua execução e passa a 

ganhar significado e identidade com a tarefa que se realiza em função do exercício 

de suas habilidades. 

 

Os próximos relatos indicam que o compromisso com os resultados alcançados pela 

empresa invadem o tempo e espaço que têm para se dedicar à sua vida social, 

conforme já abordado na categoria anterior. Segundo eles, preocupam-se com o 

nome que a CIC tem no mercado e se dispõem a fazer o que for possível para que 

ela se mantenha entre as melhores do Brasil e bem vista no exterior. Alguns 

entrevistados chegaram a expressar que “vestem a camisa da empresa” para o que 

for preciso. 
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Muito grande porque temos que atender o lead time definido para não 
comprometer a produção, e isso é muita responsabilidade (...). Precisamos 
nos comprometer para que empresa e nós sejamos bem vistos pelos 
demais (E14, Analista, Compras, Matriz). 
 
O máximo que posso! (...) Abro mão de compromissos não prioritários e 
deixo de fazer coisas da minha vida pessoal para atender a empresa (E15, 
Analista, Contabilidade, Matriz). 
 
Total! Preocupo-me, vou atrás. (...) Eu visto a camisa para que a empresa 
possa ter um resultado bom (E17, Analista, Desenvolvimento de Produto, 
Matriz). 
 
Muito alto! Chego a abrir mão de minha vida pessoal para resolver 
problemas da empresa. (...) Sinto-me bem fazendo isso por acreditar no 
compromisso que devemos ter com a empresa e com nosso emprego (E18, 
Auxiliar Administrativo, Mercado Interno, Matriz). 

 

Tais relatos se assemelham a um sentimento de adesão quase que incondicional à 

empresa (vestir a camisa) em um ambiente que parece exigir a perfeição em tudo 

que se faz e que não permite erros. Observa-se que esses sujeitos se julgam 

fundamentais para o sucesso da empresa, de modo a não admitirem 

comprometerem a imagem dela. 

 

Adicionalmente, em relação ao feedback que a empresa e clientes fornecem sobre o 

trabalho que realizam, os entrevistados disseram que, quando o recebem, é através 

de elogios, promoções e agradecimentos pelos resultados alcançados, mas isso 

ocorre de maneira informal e esporádica. Citaram também uma avaliação de 

desempenho para indicar onde pode ser melhorado seu trabalho, mas novamente 

disseram que não existe uma regularidade a sua aplicação. Os feedbacks dos 

clientes, quando existem, ocorrem pelo Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC 

para aqueles que lidam diretamente com eles. No caso dos entrevistados que 

trabalham na gerência de suprimentos diretamente com compras, os fornecedores 

lhes dão feedback regularmente sobre o trabalho que realizam. 

 

O feedback não é da forma que espero, pois é muito informal e às vezes 
nem recebo. Deveriam avaliar meu desempenho para eu saber onde 
preciso melhorar. (...) Recebo feedback apenas dos fornecedores com 
quem mantenho contato (E13, Analista, Compras, Matriz). 
 
Da empresa, poucas vezes. (...) Vem em forma de elogios e 
agradecimentos dos colegas e supervisão por resultados alcançados. (...) 
Mas dos clientes é comum um e-mail de agradecimento (E18, Analista, 
Mercado Interno, Matriz). 
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De clientes não, pois não tenho contatos diretamente com eles. Mas da 
empresa a gente recebe na forma de elogios, parabéns, valorização e 
agradecimentos, em especial da chefia direta (E20, Auxiliar Administrativo, 
Fiação). 

 

Observa-se que a questão da ausência ou informalidade inerentes ao feedback em 

relação aos trabalhos que realizam pode ser recorrente na empresa, pois houve 

esse mesmo apontamento para a categoria do setor operacional. Além disso, pode 

reforçar a existência no contexto laboral de um sistema de comunicação falho e 

ineficaz, conforme já identificado também na categoria dos operacionais. 

 

De modo a agravar essa percepção de insatisfação em relação ao feedback, um dos 

entrevistados chegou a relatar que, atualmente, a preocupação é maior com os 

números do que com as pessoas.  

 

O feedback que se tem hoje é de representantes comerciais. Não há 
feedback por parte da empresa. Pelo menos formalmente. (...) Há mais 
preocupação com os números do que com as pessoas (E16, Analista, 
Mercado Externo, Matriz). 

 

Para os empregados desta categoria, o reconhecimento ocorre através dos elogios, 

oportunidades de promoção e confiança no trabalho realizado. Segundo eles, a 

empresa em si não reconhece formalmente, mas as chefias sempre estão presentes 

reconhecendo o desempenho alcançado. E, para eles, isso é fundamental para 

motivá-los. 

 

(...) a oportunidade de trabalho e promoções que a empresa nos dá, vejo 
isso como reconhecimento e muito positivo. (...) Faz-me sentir bem e feliz 
com o que faço na empresa (E11, Auxiliar Administrativo, Recursos 
Humanos, Matriz). 
 
Tenho reconhecimento através da confiança demonstrada no meu trabalho. 
Isso para mim é fundamental. (E17, Analista, Desenvolvimento de Produto, 
Matriz). 

 

Porém, segundo um entrevistado, o reconhecimento além de ocorrer informalmente, 

ele se dá apenas quando se alcançam os resultados predefinidos pela empresa, 

conforme relato a seguir: 

 

Com as oportunidades que foram dadas. (...) Mas não existe um 
reconhecimento de forma regular e frequente. Apenas a chefia direta faz 
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isso e é bem motivador. Na verdade, existe mais reconhecimento do tipo 
elogios, incentivos e agradecimentos apenas pelo trabalho realizado e os 
resultados alcançados. (E14, Analista, Compras, Matriz). 

 

Apesar da importância do reconhecimento para a percepção de sensação de bem-

estar no contexto laboral, este se mostrou aquém das expectativas dos 

entrevistados. Nessa direção, os relatos apontaram para um reconhecimento quanto 

ao trabalho que realizam sugerindo nas entrelinhas um controle por resultados. No 

entanto, se considerarmos que eles próprios reconhecem o valor do seu trabalho, 

pode-se pensar que, de modo geral, sentem-se úteis, apesar da escassez de 

feedback da parte da empresa. 

 

Para alguns entrevistados, o compromisso para com a empresa os leva a uma 

extrema exigência de si para alcançar a perfeição e esse excessivo autocontrole em 

relação às tarefas que realizam pode tornar pesado o exercício de suas atividades 

profissionais.  

 

5.2.4 Desenvolvimento pessoal e perspectivas de carreira 

 

Há consenso entre os entrevistados de que o trabalho que desenvolvem tem muita 

importância para suas vidas pessoais. Quanto às perspectivas de carreira, segundo 

eles, existem limitações e o que mais conta em termos de ascensão profissional é a 

qualificação, mas também foi citado o tempo de empresa. Porém, todos 

mencionaram que a qualificação é elemento fundamental para se ter oportunidades.  

 

Quanto à possibilidade de ascensão profissional, eles acreditam que têm 

oportunidades, sendo que, o tempo de empresa é um fator preponderante para 

promoção, mesmo sendo fundamental se preparar e qualificar profissionalmente 

para aproveitar as chances.  

 

Na minha área não, pois é meio limitado. Mas pretendo fazer faculdade e 
me desenvolver mais na empresa. Acredito que posso melhorar, tanto na 
vida pessoal quanto na carreira cursando uma faculdade, e aí as chances 
aumentam para mim (E12, Auxiliar Administrativo, Medicina do Trabalho, 
Matriz). 
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Tem sim e as oportunidades são importantes para o meu crescimento e 
desenvolvimento pessoal. (...) Tenho tido bastante oportunidade na 
empresa e já penso em cursar uma faculdade (E20, Auxiliar Administrativo, 
Fiação). 

 

A necessidade de se qualificar é algo peculiar a esta categoria para se alcançar 

cargos mais elevados na empresa. Porém, como já demonstrado na categoria dos 

trabalhadores lotados na linha de produção (operacionais), a busca contínua por 

qualificação, tornou-se essencial para ascensão profissional. O Quadro 15 retrata 

como são ocupados os cargos de chefia na CIC, sendo evidente a preferência por 

aqueles que possuem educação superior completa e pós-graduação.  

 

Pode-se afirmar que é comum aos sujeitos desta categoria a expectativa de uma 

situação mais estável e mais interessante através dos seus estudos e projeção 

profissional conforme observado por (LIMA, 1996). Os relatos demonstram que esse 

perfil de pessoas espera por uma promoção vertical, caso venham a cursar uma 

graduação, e que essa esperança aumenta quando o curso é em sua área de 

atuação na empresa. 

 

No entanto, alguns admitiram ser meio limitada a possibilidade de ascensão 

profissional, pois essa ascensão depende mais da chefia do que de sua qualificação. 

Ademais, apontaram que faltam informações e transparência na forma como 

acontecem os processos internos de promoção. 

 

Pelo meu tempo de setor e empresa acho que poderia estar mais bem 
posicionado. Mas eu vejo oportunidade de crescimento e desenvolvimento. 
(...) Acredito que falta uma maior comunicação dessas oportunidades (E13, 
Analista, Compras, Matriz). 
 
Vejo as oportunidades mais pelo tempo de casa, do que pelas minhas 
qualificações profissionais. Não conheço nenhum processo de seleção 
interna que possa me dar esperança para o futuro (E16, Analista, Mercado 
Externo, Matriz). 

 

A média de idade dos empregados que ocupam cargos de chefia é de 42,5 anos, o 

que sugere certa experiência no setor. Conforme o Quadro 16, entre os dez gestores 

entrevistados, nove têm mais de onze anos de trabalho na empresa, representando 

90% de taxa ocupacional para os empregados com mais experiência de CIC. Além 
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disso, o décimo gestor trabalha há mais de sete anos, sugerindo que o tempo de 

empresa é de fato um fator relevante para a ascensão vertical. 

 

Segundo Morin (2001), para o trabalho ser significativo ele deve coincidir com os 

interesses dos trabalhadores e permitir que eles utilizem suas potencialidades e 

estimule seu desenvolvimento pessoal e profissional para capacitá-los a alcançar 

seus objetivos de forma eficaz. Nesse sentido, quanto às expectativas pessoais em 

relação ao ambiente de trabalho, a maioria disse acreditar que pensa em melhorar 

sua vida com o trabalho que realiza na empresa. Para eles, é prazeroso trabalhar na 

CIC, pois, gostam do que fazem e se sentem bem, e associam expectativas 

positivas no contexto do trabalho com a realização profissional, na maioria das 

vezes. 

Minhas expectativas são as melhores possíveis, seja para minha realização 
pessoal ou para alcançar novos postos de trabalho. (...) Estou muito 
satisfeita com meu trabalho aqui na fábrica e com meus colegas de setor 
(E13, Analista, Compras, Matriz). 
Estou me capacitando sempre e tenho planos para 2017. (...) Estou muito 
satisfeito com meu trabalho e minhas expectativas são boas aqui na 
empresa (E20, Auxiliar Administrativo, Fiação). 

 

Como já apontado na categoria anterior, existem ponderações no que diz respeito à 

falta de comunicação acerca de suas reais possibilidades de crescimento e 

satisfação de suas necessidades profissionais. 

 

Não nos é passado um desenho da sua vida na empresa. Não há um plano 
de carreira. Pelo menos desconheço a existência de um. (...) Há muita 
dúvida para o futuro (E16, Analista, Mercado Externo, Matriz). 

 

O fator comunicação já foi abordado em análises anteriores e este relato vem 

ratificar a ineficácia desse instrumento de gestão deixando transparecer a existência 

de ruídos que se tornam obstáculos para uma melhor compreensão das políticas da 

empresa. Tal constatação eleva a percepção de que o discurso é um e a prática é 

outra, quando se trata de ascensão profissional na CIC.  

 

Entretanto, há um relato que revela a posição da empresa de não cumprir suas 

promessas e frustrar esperanças de alcançar objetivos. 
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Compreendem minhas necessidades, mas ainda não foi cumprido o que me 
foi prometido (...). Gosto muito da empresa e me sinto bem com meus 
colegas, mas essas coisas deixam a gente chateada. Cheguei a ser 
aprovada em um processo seletivo de uma grande empresa aqui da cidade, 
iria ter uma remuneração maior, mas decidi não ir porque gosto da CICe 
acredito que posso alcançar o que quero (E18, Auxiliar administrativo, 
Mercado Interno, Matriz). 

 

O relato desta entrevistada revela e enfatiza “a contradição entre o discurso que 

preconiza o esforço pessoal e a realidade em que vive” no contexto do seu trabalho, 

pois “apesar de seus esforços, os resultados alcançados não correspondem 

exatamente ao sucesso prometido” (LIMA, 1996, p. 127).  

 

Apesar disso, os entrevistados não medem esforços pessoais e de aperfeiçoamento 

contínuo, haja vista que 80% deles possuem ensino superior ou estão cursando, e 

os demais já pensam em iniciar o curso de graduação ainda este ano de 2017. 

Contudo, assim como foi identificado para a categoria do setor operacional, o tempo 

de empresa foi reconhecido como fator relevante para ascensão na carreira na 

empresa para os empregados do setor administrativo. Conforme alguns 

entrevistados, seus esforços pessoais e resultados alcançados não são suficientes 

para merecerem a tão desejada e esperada promoção, levando-os à decepção em 

relação ao sucesso prometido pelo discurso anunciado. 

 

5.2.5 Sensação de um emprego seguro 

 

De acordo com os entrevistados, a empresa oferece ótimas condições de trabalho, 

além de adotar práticas que visam garantir sua segurança e proteção à sua saúde. 

As normas constitucionais e seus direitos trabalhistas são respeitados e garantidos. 

Em relação à crise econômica que afeta o setor, assim como os empregados do 

setor operacional, eles se disseram inseguros, mas ao mesmo tempo confiantes na 

recuperação da empresa por considerá-la sólida e capaz de superar momentos mais 

adversos, como já o fez na crise econômica mundial de 2008.  

 

Os entrevistados relataram que as condições de trabalho quanto à estrutura física 

são perfeitas e excelentes, especialmente, no que se refere à ventilação, iluminação, 

ruído, ergonomia e equipamentos para realizar suas tarefas. Da mesma forma, são 
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ofertados os equipamentos de proteção individual, caso seja necessário se 

deslocarem até os setores de produção. 

 

As condições de trabalho são muito satisfatórias. (...) Tudo que se precisa é 
oferecido. A empresa se preocupa muito com isso, inclusive realizando 
palestras para prevenção de acidentes para o pessoal (E14, Analista, 
Compras, Matriz). 
 
Há um cuidado individual com cada funcionário. Só pode trabalhar se 
estiver utilizando o EPI e isso é muito cobrado. (...) e temos reuniões 
frequentemente para discutir aspectos de segurança (E20, Auxiliar 
Administrativo, Fiação). 

 

Para os entrevistados, a empresa atende a todos os direitos trabalhistas, normas 

legais e constitucionais, além do pagamento de benefícios, adicionais e férias e, de 

acordo com eles, a empresa cumpre bem a legislação, sendo que apenas realizam 

horas-extras em casos de extrema necessidade, pois a CIC as proibiu.  

 

As horas extras excedem um pouco o que a legislação impõe. (...) Na 
prática, tem-se uma carga horária maior do que deveria, mas é a única 
coisa e em um período restrito do ano. Nossos direitos trabalhistas são 
pagos em dia e nunca atrasaram. Nosso ambiente de trabalho é bem 
ventilado e iluminado, e o mobiliário atende o que precisamos em termos de 
conforto e ergonomia (E15, Analista, Contabilidade, Matriz). 
 
As condições são muito boas! Respeitam as leis. (...) Antes fazia mais hora-
extra, já hoje, só se for muito necessário. Quanto aos nossos direitos, são 
todos pagos corretamente. Não tenho do que reclamar, pois a empresa 
sempre se preocupou com isso. Além disso, nossos equipamentos são 
excelentes e oferecem o que precisamos para realizar nosso trabalho (E16, 
Analista, Mercado Externo, Matriz). 

 

A questão das horas-extras, conforme relatado anteriormente, sinalizou algum 

impacto negativo na vida social do empregado desta categoria. Quanto aos aspectos 

inerentes à estrutura física do local de trabalho, tais como: ventilação, ruído, 

iluminação, ergonomia e circulação, os relatos dos entrevistados demonstraram que 

a empresa atende às exigências legais. Além disso, os direitos trabalhistas como 

salários, benefícios, adicionais e férias também são atendidos. 

 

Dessa forma, cabe ressaltar que a CIC, ao atender essas exigências, busca 

proporcionar a sensação de um emprego seguro, o qual requer um ambiente físico 

de trabalho que ofereça segurança e seja saudável, além de oferecer garantias do 
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cumprimento de leis e normas constitucionais, conforme preconizam Westley (1979) 

e Walton (1973).  

 

Quando questionados sobre o que sentem em relação à segurança de seu emprego 

diante da crise que afeta o setor têxtil, a maioria dos entrevistados revelou se sentir 

insegura e desconfortável com a situação que atinge o setor e o Brasil, de uma 

maneira geral. Porém, disseram também que se sentem muito confiantes na 

capacidade de recuperação da empresa em razão de sua tradição e credibilidade no 

mercado. Assim, como apontado pelos sujeitos da categoria operacional, para esta 

categoria há solidez na organização, além de reconhecerem o fato de que enquanto 

algumas empresas estão demitindo, a CIC está retomando as contratações. 

 

Um pouco insegura! Nossa cidade tem fechado muitas empresas. E muitas 
pessoas dependem direta e indiretamente do emprego na CIC, por isso 
penso nas famílias dentro da empresa (E12, Auxiliar Administrativo, 
Medicina do Trabalho, Matriz). 
 
É uma situação dramática! (...) A gente acompanha o mercado e escuta o 
cliente falando que está fechando a empresa, que não tem idade mais para 
enfrentar essas crises. Isso preocupa muito a gente. Ficamos inseguros, 
mas ao mesmo tempo confiamos na solidez e capacidade de recuperação 
da empresa (E13, Analista, Compras, Matriz). 

 

Diante de tais relatos, observa-se que, apesar da confiança na empresa, existe uma 

preocupação com a permanência de seus respectivos empregos da mesma forma 

percebida pela categoria operacional. 

 

Quanto aos fatores inerentes ao ambiente de trabalho que pudessem ocasionar 

estresse, como controle excessivo e existência elevada de conflitos ou mesmo 

pressão contínua por resultados, não houve relatos que pudesse impactar a 

qualidade de vida dos empregados desta categoria. Segundo os sujeitos 

entrevistados, há uma pressão normal que é coerente com suas tarefas; é consenso 

entre eles de que os conflitos que existem são muito naturais e em nenhum 

momento chegam a prejudicar o ambiente de trabalho. O seguinte recorte da 

verbalização de um sujeito entrevistado retrata bem esse posicionamento: “(...) os 

conflitos são simples discussões pertinentes ao trabalho (...)” (E15, Analista, 

Contabilidade, Matriz). 
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As condições de trabalho foram citadas como um dos pontos fortes da CIC para 

estes empregados e a estrutura física, no geral, foi considerada como bastante 

satisfatória. Os relatos apontaram para uma preocupação constante da CIC com as 

condições de trabalho e exigência em relação ao uso de EPI‟s quando da inserção 

destes empregados em locais que oferecem risco à sua segurança e saúde, além de 

realização de campanhas educativas de prevenção a doenças e segurança no 

trabalho.  

 

Ainda, o ambiente de trabalho foi considerado satisfatório, mesmo diante da 

existência, segundo eles, de pequenos conflitos de relacionamentos pessoais, os 

quais foram considerados “simples discussões pertinentes ao trabalho”. Sua maior 

preocupação está associada à segurança de seu emprego, mas assim como a 

categoria socioprofissional anterior, existe extrema confiança na tradição e solidez 

da CIC no mercado, fato que ameniza essa sensação de insegurança.  

 

5.2.6 Sensação de ser bem remunerado por seu trabalho 

 

Para os entrevistados dos setores administrativos, há satisfação quanto à política 

salarial que a empresa pratica, pois a consideram, em sua maioria, justa e 

adequada. Quanto à participação no lucro e resultados da empresa, expressaram 

que poderia ser contínuo e mais transparente, mas entendem que o momento é de 

recuperação econômica para a CIC que está diante de um mercado que se mostra 

cada vez mais competitivo e cercado de incertezas. 

 

No entanto, dois entrevistados em razão de seus respectivos níveis de qualificação e 

resultados alcançados relataram que consideram injusta ou parcialmente justa sua 

remuneração diante do que realizam ou mesmo comparado aos colegas de mesmo 

setor, conforme mostram as verbalizações a seguir: 

 

Para nossa cidade é muito boa e justa. (...) É superior à maioria das 
empresas da cidade. O fato de a empresa ter lucros não significa ter que 
nos remunerar além do que se paga no mercado. Por isso considero justa 
minha remuneração e me considero satisfeita (E14, Analista, Compras, 
Matriz). 
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Na minha área há igualdade em relação à remuneração e isso é bem legal. 
(...) Considero minha remuneração justa diante do que faço (E20, Auxiliar 
Administrativo, Fiação). 

 

Esta categoria demonstrou forte apego às vantagens materiais propostas pela 

empresa e objetivam ocupar cargos mais elevados, além de saberem que as 

políticas salariais adotadas pela CIC não são facilmente encontradas nas demais 

organizações da cidade e região. Outro ponto a ressaltar é o fato destes sujeitos 

reconhecerem as dificuldades inerentes ao mercado de trabalho, o que dificultaria 

sua recolocação no mesmo nível salarial oferecido, atualmente na CIC. No entanto, 

tal constatação não impede que alguns percebam discrepâncias salariais internas na 

empresa, além de promessas não cumpridas, de acordo com os trechos seguintes: 

 

Quanto ao mercado, o que recebo está bem competitivo. Dentro da 
empresa considero minha remuneração parcialmente justa, pois acho que 
mereço mais pelo que faço, pelo meu desempenho, e pelos meus estudos. 
Tenho que reconhecer que a empresa sempre pagou em dia mesmo em 
tempos de crise, mas sempre esperamos mais. Tem gente com mais tempo 
de casa do que eu? tem! Mas e meus estudos? (E13, Analista, Compras, 
Matriz). 
 
Há promessas não cumpridas, e não há isonomia. Meu salário comparado 
ao contexto socioeconômico é justo, mas quanto aos colegas não. Mas 
reconheço que a CIC é uma das que melhor remunera na cidade e região 
(E18, Auxiliar Administrativo, Mercado Interno, Matriz). 

 

As verbalizações acima demonstram novamente que o esforço pessoal e os 

resultados alcançados não são recompensados, sendo que a dedicação aos estudos 

para se alcançar ascensão na carreira e benefícios materiais é algo peculiar a esta 

categoria, como já abordado. Porém, esse esforço não parece suficiente para atingir 

esses objetivos. 

  

A faixa etária desta categoria socioprofissional varia entre 26 a 45 anos, com 

prevalência entre 26 a 30 anos, sendo a mais jovem dentre as três categorias 

analisadas. Como já foi demonstrado, é política da empresa considerar outros 

elementos para promoção vertical e auferir mais benefícios materiais, como o tempo 

de casa. Enquanto esta categoria apresenta 80% de seus componentes dentro da 

faixa de 07 a 10 anos de empresa, a de gestores tem 90% de seus componentes 

com tempo de trabalho na empresa acima dos onze anos, conforme será 

apresentado no subcapítulo que trata desta categoria socioprofissional. Isso sugere 
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que terão de aguardar alguns anos para realizarem seus projetos de ascensão, além 

de, evidentemente, não haver espaço para todos nos cargos superiores. 

 

Quando perguntados sobre suas participações nos lucros e resultados da empresa, 

todos responderam que isso só acontece quando conseguem alcançar a meta 

preestabelecida pela empresa. Assim, como observado na categoria dos 

operacionais, estes sujeitos também precisam ter as metas cumpridas para 

participar do Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PPLR. 

As verbalizações dos entrevistados foram consensuais e sucintas em relação a essa 

questão:  

 

(...) recebo participação nos lucros apenas com o PPLR quando bate a meta 
estipulada (E11, Auxiliar Administrativo, Recursos Humanos, Matriz). 
 
Tenho participação desde que alcance a meta do PPLR. Acho justo, pois se 
não tem lucro como podemos receber prêmios? (E15, Analista, 
Contabilidade, Matriz). 

 

Ficou claro que essa participação é esporádica, sendo que a última ocorreu em 

2014. Por conseguinte, questionou-se se o fato dessas metas não serem alcançadas 

há tanto tempo, não seria em função de sua inexequibilidade. As respostas foram 

novamente consensuais no sentido de que elas são exequíveis sim, porém dois 

fatores foram listados como vilões: a crise econômica e a concorrência com outros 

países, elevando a importação de produtos da cadeia têxtil.  

 

Para esses sujeitos, tais fatores têm primordialmente dificultado que a empresa 

atinja os resultados que necessita para distribuir os lucros em conformidade com o 

programa, conforme os relatos que se seguem: 

 

(...) Olha eu entendo que é possível sim alcançarmos as metas que foram 
definidas, até porque ajudamos a elaborá-las no setor. Porém, a crise não 
tem ajudado muito. Quando você acha que vai dar, aparece um novo 
problema interno ou externo e atrapalha o planejamento. Geralmente é 
externo como as políticas do governo que não ajudam o setor têxtil, além da 
concorrência predatória com os países asiáticos (E17, Analista, 
Desenvolvimento de Produto, Matriz). 
 
Eu acredito que as metas do PPLR são possíveis de se alcançar. O grande 
desafio nosso aqui na CIC está lá fora. Não é fácil competir com os países 
asiáticos. Os custos deles são bem abaixo do que os nossos, mas mesmo 
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assim conseguimos nos manter competitivos. Além disso, tem a crise que 
não acaba (E20, Auxiliar Administrativo, Fiação). 

 

Além disso, assim como ocorreu com os empregados do setor operacional, os 

sujeitos do setor administrativo relataram que poderia haver mais transparência em 

relação ao funcionamento deste programa, conforme sumarizado no seguinte relato: 

“(...) falta transparência para explicar como e quando de fato vamos ter direito a 

participar dos lucros da empresa” (E16, Analista, Mercado Externo, Matriz).  

 

Foi identificado que esta categoria tem forte apego aos ganhos materiais, porém 

outro fator que merece ser destacado para grande parte dos sujeitos é a percepção 

de serem remunerados de maneira justa e adequada em relação às tarefas que 

realizam, especialmente quando sua remuneração é comparada ao que se paga no 

mercado e no setor têxtil. Apesar de haver insatisfações, estas estão associadas a 

falta de oportunidades de promoção para auferir maiores salários, porém são 

minimizadas pelo reconhecimento dos próprios sujeitos sobre a necessidade de 

coexistência de outros fatores, tal como o tempo de trabalho na empresa.  

 

Entretanto, um ponto percebido como insatisfatório para a maioria dos entrevistados 

foi a pouca possibilidade de receber o pagamento do PPLR e uma ineficaz 

comunicação acerca do programa, assim como ocorrera na categoria de 

trabalhadores da linha de produção. O fato do pagamento não ocorrer desde o ano 

de 2014 tem gerado certo grau de desconfiança por parte dos empregados, porém 

eles entendem que as metas são exequíveis e possíveis de serem alcançadas, 

sendo dificultadas pelo atual cenário econômico. 

 

5.2.7 Sensação de se sentir bem no trabalho 

 

Os entrevistados responderam que o companheirismo, o espírito de equipe, o 

respeito mútuo, a ética e o aprendizado do dia a dia são essenciais para 

proporcionar a sensação de bem-estar que experimentam no seu trabalho. Segundo 

eles, tais elementos são muito comuns na CIC, conforme mostram as falas a seguir. 
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O bem-estar das pessoas é fundamental. Por isso valorizo muito o 
reconhecimento e o respeito mútuo no ambiente de trabalho. E isso é 
comum aqui na CIC. As pessoas se respeitam e quando podem se ajudam 
(E12, Auxiliar Administrativo, Medicina do trabalho, Matriz). 
 
Ética! Percebo isso no meu ambiente de trabalho. (...) As pessoas se 
respeitam o tempo todo, mesmo de setores diferentes. Percebo espírito de 
equipe entre os colegas para tentar resolver problemas que são comuns, 
pois trabalhamos na mesma empresa (E13, Analista, Compras, Matriz). 
O senso de companheirismo. (...) Existe uma interdependência muito 
grande nos processos administrativos devido às informações que se 
complementam e o companheirismo e espírito de equipe são fundamentais 
(E20, Auxiliar Administrativo, Fiação). 

 

As verbalizações dos entrevistados convergiram para o que Morin (2001) descreve 

sobre o trabalhador se sentir bem no trabalho. Para a autora, para que isso aconteça 

este deve ser fonte de experiências de relações humanas satisfatórias e promover o 

esforço coletivo e o desenvolvimento de relações profissionais positivas, permitindo 

um sentimento de vinculação e de cooperação dentro dos grupos de trabalho. 

 

Entretanto, para alguns entrevistados há existência de conflitos, mas tal ocorrência é 

mais evidente quando se trata de níveis hierárquicos diferentes, ou seja, na relação 

subordinado e superior, mais precisamente nas relações de poder. Isso fica bem 

evidente nas seguintes verbalizações: 

 

Às vezes, o nível hierárquico é um obstáculo para dar agilidade no 
processo, pois não somos ouvidos e às vezes até desrespeitados (...) a 
gente deixa para lá, pois tem que pensar no emprego e no futuro, então não 
há nada que não se resolva de forma harmoniosa (E18, Auxiliar 
Administrativo, Mercado Interno, Matriz). 
 
Existem divergências entre colegas que, de certa forma, atrapalham o 
trabalho. Nos demais setores nunca percebi conflitos que possam ser 
considerados anormais, mas a gente sabe que tem. (...) Na verdade, 
sempre vão existir conflitos em qualquer lugar. O negócio é saber 
administrá-los e não deixar que eles virarem um problema no setor, senão 
alguém vai ter que pagar, e infelizmente é com o emprego (E14, Analista, 
Compras, Matriz). 

 

Observa-se nos relatos acima uma clara tentativa de amenizar os conflitos 

existentes, especialmente com os superiores na perspectiva de manutenção do 

emprego, bem como nos objetivos profissionais futuros dentro da empresa. Da 

mesma forma que ocorre entre diferentes níveis hierárquicos, os conflitos também se 
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evidenciam entre os colegas de mesmo setor e cargo. Porém, estes da mesma 

forma que os outros são administrados em favor da preservação do emprego. 

 

Alguns entrevistados, mesmo que sucintamente, relataram que existe um senso de 

comunidade entre eles, mas outros já disseram que prevalece, às vezes, os 

interesses pessoais em detrimento do coletivo. 

 

Eu me dou bem com todas as pessoas e isso me faz sentir bem na 
empresa. Os relacionamentos são bons. (...) Eu não vejo senso comunitário 
em algumas pessoas. É parcial! No meu setor percebo esse desejo de 
querer ajudar (E12, Auxiliar Administrativo, Medicina do Trabalho, Matriz). 
 
(...) Não há muito esse senso comunitário. O que prevalece muitas vezes é 
o individualismo. Mas, o relacionamento interpessoal é muito tranquilo (E18, 
Auxiliar Administrativo, Mercado Interno, Matriz). 

 

Apesar do ambiente de competição que possa existir, um fator positivo é a 

prevalência do sentimento de bom relacionamento interpessoal entre os sujeitos 

entrevistados. Ademais, assim como ocorreu para a categoria dos operacionais, na 

unidade de “Fiação”, esse foi um elemento muito valorizado, conforme o relato a 

seguir: 

 

Olha! Eu me sinto bem à vontade aqui na fábrica. Todos me tratam muito 
bem e parece uma família. O relacionamento é muito bom e considero todos 
como irmãos. Precisando de ajuda todos estão dispostos a ajudar. (...) A 
empresa para mim é uma extensão da minha casa, pois eu gosto de estar 
aqui com meus colegas (E20, Auxiliar Administrativo, Fiação). 
 
 

Conforme foi dito a respeito da categoria anterior, o fato da unidade da “Matriz” 

possuir um número muito maior de empregados pode favorecer a maior ocorrência 

de conflitos. 

 

Em relação à ocorrência de preconceitos ou mesmo de discriminação por raça, cor, 

religião, opção sexual, hábitos e maneira de se vestir nos seus respectivos contextos 

laborais, os entrevistados foram enfáticos e unânimes em dizer que não percebem 

nada disso e que as pessoas se respeitam o tempo todo, conforme suas 

verbalizações demonstram. 
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Nunca me atingiu e não vejo atingir os próximos. (...) Não vejo preconceito 
ou discriminação por qualquer coisa na empresa (E15, Analista, 
Contabilidade, Matriz). 
 
Não percebo nenhum tipo de preconceito ou discriminação na empresa. As 
pessoas se respeitam independente se têm qualquer tipo de opção 
religiosa, sexual, partidária ou pela maneira de se vestir. Há muito respeito e 
isso ajuda no relacionamento interpessoal (E19, Analista, Recursos 
Humanos, Matriz). 
 
Não vejo nenhum tipo de discriminação ou outra coisa que possa 
menosprezar o outro aqui na fábrica. (...) É tudo muito tranquilo e amigável 
(E20, Auxiliar Administrativo, Fiação). 
 
 

Embora a maioria se refira à boa qualidade das relações interpessoais, não se pode 

negar que é peculiar a esta categoria a luta constante para se chegar a cargos mais 

altos no ambiente de trabalho, o que implica a inevitável existência de conflitos, 

mesmo que de forma sutil. Por conseguinte, há na percepção de alguns 

entrevistados a ausência de senso comunitário entre eles em razão de interesses 

pessoais que se sobrepõem aos coletivos. 

 

5.2.8 Síntese dos resultados obtidos na categoria de administrativos 

 

Em geral, o pessoal que trabalha nos setores administrativos da empresa se sente 

bem realizando suas tarefas. Entretanto, mesmo que não seja em sua maioria, 

observa-se que eles dificilmente conseguem separar trabalho e vida extratrabalho 

comprometendo sua vida social e em família, principalmente em períodos de 

maiores demandas. Nesse sentido, são levados a realizar horas-extras sem a 

possibilidade de dizerem não aos superiores. 

 

Essa aceitação das imposições da hierarquia representa a esperança de alcançar 

cargos de chefia na empresa, uma característica bastante peculiar nesta categoria. 

Ou seja, eles aceitam as imposições da chefia, pois vislumbram constantemente a 

possibilidade de ascender profissionalmente na carreira. Dessa maneira, os 

empregados desta categoria ocupam boa parte de sua vida extra-trabalho para se 

dedicarem a cursos de aperfeiçoamento e ao ensino superior. 

 

A maioria se vê com a possibilidade de expressar suas opiniões e colocar em prática 

suas ideias, porém com limitações diante da prevalência de opiniões das chefias 
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imediatas. Assim, observa-se uma contradição entre o discurso e a prática quanto à 

possibilidade de participação nas decisões inerentes ao contexto de seu trabalho.  

 

Nessa direção, o pessoal do administrativo percebe que pode utilizar suas diferentes 

habilidades, no entanto, essa possibilidade é restrita a alguns setores. Ademais, a 

maioria deles se vê como polivalente e capaz de realizar diferentes tarefas em 

diversos setores da empresa, embora essa possibilidade não esteja presente no 

discurso dos gestores, conforme veremos a seguir. Portanto, novamente, se observa 

a realidade dissociada da promessa disseminada no ambiente laboral. 

 

Assim como ocorreu com os empregados do setor operacional, estes empregados 

revelaram grande insatisfação em relação ao feedback e reconhecimento da 

empresa, e às vezes de seus superiores quanto ao trabalho que realizam. Contudo, 

seu compromisso com os resultados da empresa, os leva a exigirem de si perfeição 

e autocontrole quanto às suas tarefas. Nesse sentido, revelam possuir uma boa 

autoimagem como profissionais e pelo menos certa autonomia para realizar suas 

tarefas. Essa relativa autonomia pode ser considerada superior à dos empregados 

do setor operacional em razão da natureza de suas tarefas, variadas e mais 

intelectualizadas, além da posição um pouco mais privilegiada que ocupam na 

hierarquia da empresa. 

 

Diante da luta incessante destes empregados para ascender profissionalmente na 

CIC, eles não medem esforços para se tornarem polivalentes e investem tudo de si 

para alcançar o que desejam no contexto do trabalho, o mais breve possível. 

 

Para esta categoria, é forte a evidência da necessidade do esforço pessoal e de 

resultados para elevar-se hierarquicamente na empresa. Além disso, se sentem na 

obrigação de se dedicarem continuamente aos estudos e à qualificação profissional 

como meio para alcançar seus objetivos. Apesar de valorizarem os relacionamentos 

pessoais, deixam transparecer em muitos momentos o abandono dessa valorização 

para buscarem satisfazer suas necessidades num ambiente de competição acirrada 

entre os pares. 
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Assim como ocorrera com os operacionais, esta categoria, até com maior exaltação, 

percebe as condições de trabalho como excelentes em todos os aspectos inerentes 

à iluminação, ergonomia, ventilação, equipamentos, ruídos e instalações físicas. 

Para eles, a CIC respeita todas as legislações e normas vigentes pertinentes ao seu 

contexto de trabalho. 

 

Quanto às relações pessoais, eles entendem serem boas, apesar dos pequenos 

conflitos existentes. Esse dado pode ser surpreendente, se considerar o ambiente 

competitivo que caracteriza esta categoria, pois o que se observa aqui, mais do que 

entre os empregados do setor operacional, é uma tentativa recorrente de evitar o 

conflito considerando-o como “simples discussões de trabalho” para não 

comprometer seus objetivos e interesses pessoais na empresa. 

 

Dessa forma, sua maior preocupação se assenta na segurança de seu emprego, 

seja pelas razões supracitadas, ou em razão da crise econômica vigente no país e 

no mundo. Em relação a ela, os entrevistados do setor administrativo, assim com os 

do setor operacional, ressaltam enorme confiança na capacidade da empresa de 

resistir à crise em razão de sua tradição e reconhecida competitividade no setor. 

 

Uma característica peculiar desta categoria é o forte apego aos ganhos materiais 

que possam ter na empresa. Nesse sentido, estão sempre atentos ao que o 

mercado remunera e reconhecem que na CIC são remunerados de forma justa e 

adequada, mesmo aqueles que por motivos pessoais revelaram algum tipo de 

insatisfação. 

 

Entretanto, da mesma forma que os empregados do setor operacional, o pessoal do 

administrativo apresenta insatisfação em relação ao PPLR; também consideram 

factíveis suas metas e culpam a crise econômica pelo fato de não receberem o 

pagamento proposto pelo programa. 

 

Finalmente, embora a maioria ressalte uma boa qualidade nas relações 

interpessoais, inexistindo, inclusive, preconceitos ou qualquer tipo de discriminação 

entre os pares, é possível intuir a presença de individualismo, pois não se pode 
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negligenciar uma forte tendência desta categoria de lutar constantemente por cargos 

mais altos na empresa. Portanto, apesar de se tentar deixar transparecer a 

existência de espírito de equipe e companheirismo, nas entrelinhas, pode-se 

vislumbrar certo prejuízo do senso comunitário, em razão de interesses pessoais se 

sobressaírem aos coletivos. 

 

5.3 Os gestores – gerência e supervisão 

 

Os entrevistados que pertencem a esta categoria desenvolvem suas funções de 

liderança nos níveis intermediário ou tático (gerência) e operacional (supervisão). Os 

gerentes têm como principal objetivo traduzir as decisões estratégicas em ações que 

efetivamente serão executadas pelas suas respectivas áreas na empresa. Nesse 

sentido, devem dispor de habilidades interpessoais a fim de promoverem com 

harmonia a comunicação entre a cúpula e a equipe de produção a eles subordinada.  

 

Quanto aos supervisores, assim como os gerentes, devem possuir habilidades 

interpessoais, mas, além disso, é essencial que possuam habilidades técnicas, pois 

seu empenho é comumente direcionado para cada um dos processos, tarefas, 

atividades ou projetos existentes na empresa que estão sob sua supervisão direta 

(MOREIRA, 2009). 

  

Do total de dez entrevistados nesta categoria, dois são gerentes, sendo um alocado 

apenas na unidade “Matriz” e o segundo desenvolve suas funções nas unidades 

“Matriz” e “Fiação”. Os supervisores desempenham suas atribuições nas unidades 

de “Fiação” e “Matriz”. O perfil destes empregados está sucintamente representado 

no Quadro 14 caracterizando-os da mesma forma que as categorias anteriormente 

analisadas, em relação a: estado civil, números de filhos, gênero, faixa etária, ensino 

(nível de escolaridade), tempo de empresa e faixa salarial. Apenas um entrevistado 

trabalha na “Fiação” e nove na “Matriz”. 
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Quadro 14 – Perfil dos entrevistados – Categoria de Gestores (gerência e 

supervisão) 

Entrevistado Estado Civil Filhos Gênero 
Faixa 
Etária 

Ensino 
Tempo de 
empresa 

(em anos) 

Faixa 
de 

Salário 
(em R$) 

E21 Casado 2 M 46 a 50 PG Mais de 20 
Mais de 
8.800 

E22 Casado 1 M 31 a 35 PG De 7 a 10 
Mais de 
8.800 

E23 Divorciada 0 F 41 a 45 GC Mais de 20 
De 
3.520 a 
5.280 

E24 Casado 2 M 36 a 40 GC Mais de 20 
De 
5.280 a 
8.800 

E25 Solteiro 0 M 26 a 30 GI De 11 a 15 
De 
1.760 a 
3.520 

E26 Divorciada 1 F 46 a 50 GC Mais de 20 
De 
5.280 a 
8.800 

E27 Casado 2 M 36 a 40 GC De 16 a 19 
De 
3.520 a 
5.280 

E28 Separado 1 M 36 a 40 GI De 16 a 19 
De 
5.280 a 
8.800 

E29 Casado 1 M 31 a 35 GI De 11 a 15 
De 
5.280 a 
8.800 

E30 Casado 2 M 36 a 40 MC De 11 a 15 
De 
1.760 a 
3.520 

M – Masculino; F- Feminino; MC – Médio Completo; GI – Graduação Incompleta; GC – Graduação 
Completa; PG – Pós-Graduação. 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Analisando o Quadro 14, observa-se que prevalece os casados em número de 6, 

sendo 2 divorciados e apenas 1 solteiro, e predomina a existência de filhos, mas o 

número máximo é de 2. Quanto ao gênero, 8 são masculinos e 2 são femininos. A 

faixa etária varia entre 26 a 50 anos, com prevalência entre 36 a 40 anos. O tempo 

de trabalho na empresa varia entre 7 a mais de 20, concentrando essa amostra 

acima de 20 anos.  

 

É de se notar a prevalência de homens em cargos de chefia nesta amostra. Tal fato 

poderia sugerir desigualdade de gênero no que concerne às oportunidades de 

ascensão na carreira dentro da empresa. Portanto, diante da relevância dessa 
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questão para este estudo, a mesma será retomada no próximo capítulo no qual se 

discute as três categorias simultaneamente. 

 

Em relação à faixa de remuneração, observa-se uma moderada concentração nos 

valores de R$5.280,00 a R$8.800,00, correspondendo a 40% da amostra. As demais 

faixas remuneratórias corresponderam cada uma a 20%. A prevalência de valores 

maiores nesta categoria socioprofissional se justifica em razão do maior nível de 

responsabilidade atribuído à função de liderança. Seja como for, a estrutura de 

carreira proposta pela empresa prevê aumentos salariais acoplados às promoções. 

 

Cabe ressaltar que a variação salarial neste grupo pode ser explicada pela política 

de gestão de Recursos Humanos da empresa, conforme ressaltou o gerente 

daquela área. Segundo ele, estas variações remuneratórias comumente se 

alicerçam em fatores como nível intelectual, tempo de empresa, habilidade técnica 

para execução das tarefas para gerar confiança nos subordinados, habilidades de 

relações interpessoais para administrar conflitos, espírito de equipe, ter confiança da 

empresa para ocupar o cargo, experiência profissional e de mercado, às vezes, ter 

realizado o trainee na empresa.  

 

Ademais, existem os adicionais de cada área que complementam a remuneração 

total além daqueles que são incorporados à promoção horizontal em razão do tempo 

de empresa. Outro ponto a destacar em relação a essa variação salarial é o tipo de 

cargo de liderança, ou seja, alguns são cargos de supervisão e outros de gerência. 

Os cargos de supervisão são definidos por níveis, ou seja, Nível I, II e III, em razão 

de sua complexidade e do tempo que o empregado se encontra nele. 

 

A política de recrutamento e seleção da empresa adota processos internos e 

externos para recrutar e selecionar seus empregados, sendo que os cargos de 

gerência podem ser ocupados por funcionários que têm mais de vinte anos de 

empresa e por outros que têm entre sete a dez anos de empresa. O primeiro pode 

ser selecionado através de processo interno, enquanto o segundo, por processo 

externo (trainee). Portanto, se observa diferença considerável para o fator tempo de 

empresa. 
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A seguir, serão apresentados fragmentos das verbalizações extraídos das 

entrevistas, segundo as categorias e subcategorias anteriormente definidas. Vale 

salientar que na unidade de “Fiação”, assim como foi destacado para a classe 

operacional, o número de empregados que atuam como gestores é bem menor, pois 

estes se restringem a auxiliar, em especial, às duas gerências existentes na unidade 

de “Fiação” da CIC, dentre as quais, uma atua tanto na “Matriz” quanto na “Fiação”. 

 

5.3.1 Equilíbrio trabalho-extra-trabalho 

 

Sobre o impacto de suas atribuições em suas vidas pessoais, a maioria respondeu 

que dificilmente consegue separar o trabalho da vida pessoal. Eles relataram que 

procuram manter o equilíbrio, mas recebem ligações fora do horário e ficam, às 

vezes, muito estressados, embora avaliem que, durante a fase mais crítica da crise 

econômica de 2011 - que levou a algumas demissões na empresa-, era mais tenso 

em razão do excessivo número de horas-extras que realizavam. Nesse sentido, a 

maioria não consegue separar trabalho e vida em família, conforme os relatos a 

seguir: 

 

O impacto é negativo na maioria das vezes, pois você não tem hora para 
sair. Havia um número excessivo de horas-extras que recentemente foi 
corrigido. (...) O último dia do mês é complicado para marcar compromisso, 
pois tem muita coisa para fazer e entregar no prazo para atender o cliente 
(E23, Supervisora de Centro de Distribuição, Matriz). 
 
Não consigo separar empresa e família. (...) Fico cansado com as tarefas e 
não consigo me dedicar à família e ao lazer com meus filhos como gostaria 
que fosse (E24, Supervisor de Acabamento, Matriz). 
 
Quando saio da empresa tento esquecer os problemas do trabalho. Procuro 
manter o equilíbrio, mas recebo ligações fora do horário e fico muito 
estressada. Antes, era mais tenso. Hoje, consigo equilibrar um pouco mais 
(E26, Supervisora de Mercado Interno, Matriz). 

 

Nota-se nestes relatos que as exigências da função de chefia requerem dos 

empregados uma dedicação ao trabalho que permite que suas vidas sejam 

invadidas pelos problemas pertinentes ao seu contexto laboral na CIC, de modo a 

não conseguirem integrar trabalho e vida social. Tal constatação se ratifica no relato 

a seguir: 
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Hoje minha função é mais administrativa do que operacional. Maior 
responsabilidade por resultados. Eu uso celular corporativo quase que 
diariamente. Você acaba carregando problemas da empresa para casa e 
não consegue separar tanto. (...) Ainda não provoca nenhum problema de 
relacionamento, mas é porque procuro não deixar isso acontecer (E29, 
Supervisor de Planejamento e Controle da Produção, Matriz).  

 

O cotidiano desses entrevistados é sobrecarregado, e sem perceberem transformam 

sua vida extra-trabalho numa extensão da empresa em razão das exigências 

impostas aos níveis gerenciais. Dessa forma, observa-se flagrante hegemonia do 

tempo dedicado ao trabalho em relação à vida pessoal, sendo que o tempo para se 

dedicar à família e ao lazer fica em segundo plano. 

 

Para esta categoria, a jornada de trabalho, com exceção da unidade de “Fiação”, 

muitas vezes, é insuficiente em relação às tarefas a serem desenvolvidas e suas 

atribuições na fábrica, exigindo um esforço maior para atender os prazos definidos 

pela empresa. Nesse sentido, o dia parece ser pequeno, de acordo com a demanda 

de trabalho e pressão por resultados, conforme fica evidente nas seguintes falas: 

 

A carga horária, às vezes, é insuficiente, pois existem várias áreas sob 
minha responsabilidade e não consigo atender a todas como gostaria dentro 
da jornada de trabalho diária. (...) Às vezes, você tem que se virar e acaba 
se acostumando (E21, Gerente Comercial, Matriz). 
 
(...) Até uns tempos atrás, a gente não tinha muito aquela coisa de horário 
pra sair, a gente tinha horário para entrar e não tinha horário pra sair, 
principalmente, no final do mês aqui, que eles falam assim: é o fechamento 
mensal, que é quando tem que ver ali a meta, o que está de faturamento 
(...). Meu pai faz aniversário no último dia do mês, então, por muito tempo 
eu e minha irmã que trabalha comigo não conseguíamos sair daqui às 17:00 
horas para poder cantar os parabéns para ele. (...) A jornada de trabalho 
não está sendo suficiente não, mas eu já me acostumei (...) virou hábito, 
assim, eu gosto, eu aprendi a gostar do que faço aqui, mesmo tendo essa 
pressão, mesmo eu tendo cobrança. (...) Isso foi incorporado na minha vida 
profissional (E23, Supervisora do Centro de Distribuição, Matriz). 
 
O dia muitas vezes parece ser pequeno, mas é de acordo com minha 
demanda para a jornada de trabalho. (...) Entendo que é normal em razão 
de minha função na empresa (E27, Supervisor de Qualidade, Matriz). 
 
É bem complexa e minha jornada de trabalho, às vezes, é insuficiente. 
Como eu pertenço à tecelagem e presto serviço para diversos setores às 
vezes não consigo concluir no dia, pois estou sobrecarregado (E30, 
Supervisor de Tecelagem, Matriz). 

 

Tudo indica que tais gestores já incorporaram em suas vidas uma rotina de pressão 

por resultados em razão de sua posição na pirâmide hierárquica na empresa. Essa 
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extrema dedicação ao trabalho e aceitação como algo inerente ao posto de chefia, 

pode sugerir uma forma de manter-se no cargo alcançado, bem como para galgar 

postos ainda mais elevados. Nesse sentido, eles oferecem o que têm de melhor de 

si profissionalmente e se dedicam quase integralmente aos interesses da empresa 

para alcançar seus próprios interesses, mesmo que tenham que sacrificar sua vida 

em família e com os amigos. 

 

Entretanto, para um entrevistado, a jornada de trabalho se configurou tranquila e 

sem reflexos negativos em sua vida extra-trabalho. Porém, cabe ressaltar, que seu 

local de trabalho é mais ameno e agradável se for comparado aos demais colegas, 

conforme suas palavras: 

 

A jornada é suficiente e sem qualquer estresse. Não compromete minha 
vida em nada fora da empresa e é de acordo com a complexidade de 
minhas tarefas. (...) quando eu trabalhava na tecelagem na matriz era mais 
complicado, pois tinha mais serviço. Hoje é mais tranquilo comparado aos 
caras (gestores) que trabalham na linha de produção (...) lá o bicho pega 
mesmo (E28, Supervisor de Laboratório, Fiação). 

 

A maioria dos entrevistados relatou que, prioritariamente, ficam em seus momentos 

de folga com a família e isso ocorre de maneira mais tranquila nos finais de semana, 

pois durante a semana costumam chegar tarde em casa por estarem cursando 

faculdade ou saírem tarde da empresa em razão de suas atribuições. Contudo, 

como já mencionado, não conseguem relaxar o suficiente para se dedicar aos filhos 

e ao cônjuge como gostariam: 

 

Minhas tarefas são complexas, meu cargo exige isso. Então, dependendo 
do dia, se eu estiver estressado e a cobrança é muita, chego em casa só lá 
pelas 20:00 horas. Vou relaxar, (...) aí meu menino quer andar de bicicleta; 
ele não quer ver TV por assinatura, mas que eu brinque com ele. Aí, eu 
estou cansado e não tenho cabeça para aquilo. (...) Assim, é complicado, 
mas eles entendem. Pelo menos minha esposa me apoia (E24, Supervisor 
de Acabamento, Matriz). 
 
A gente vive mais tempo na empresa, então, a gente tem menos tempo com 
a família e com os amigos (...). A gente vai se virando, (risos) porque é 
complicado, se a gente não souber levar, a gente não vive com a família e 
nem com os amigos, porque o horário de trabalho só deixa um tempinho de 
sobra para ficar com eles (...). Mas a gente vai adequando, um dia você 
deixa a casa de lado, o outro você deixa outra coisa e vai dar atenção para 
o filho e assim tem que ser (E23, Supervisora do Centro de Distribuição, 
Matriz). 
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Consigo ficar mais no final de semana com minha família. Durante a 
semana o contato é pequeno. (...) Passei a ir almoçar em casa para poder 
ver minha filha e esposa, pois ainda tenho a faculdade (E26, Supervisor de 
Planejamento e Controle da Produção, Matriz). 

 

Estes relatos reafirmam tudo que foi dito anteriormente. Observa-se que esta 

categoria socioprofissional parece sofrer bem mais com as exigências e pressões 

inerentes ao seu contexto laboral do que as demais categorias analisadas, pois sua 

adesão aos interesses da empresa é mais explícita e até mesmo “natural”, conforme 

já relatado. Entretanto, essa naturalização não esconde o sentimento de frustração 

por não conseguirem se dedicar à vida social, em especial à família, como 

desejariam.  

 

No geral, mais do que observado na categoria do pessoal administrativo, para os 

gestores é muito difícil equilibrar trabalho e vida extra-trabalho e, por conseguinte, 

não conseguem separar trabalho e vida em família. A maioria procura concentrar 

suas atividades de lazer e sociais em torno da família, porém, isso ocorre apenas 

nos finais de semana, pois durante os dias úteis comumente se dedicam quase 

exclusivamente à empresa. 

 

Foi consenso entre os gestores que sua jornada de trabalho é insuficiente para 

cumprir todas as exigências pertinentes ao cargo que ocupam e são levados a se 

submeterem aos interesses da empresa, na expectativa de elevarem sua posição 

hierárquica ou mesmo de manterem aquela que já ocupam. 

 

5.3.2 Fazer o que sabe mais e aplicar suas ideias 

 

O trabalho que é planejado para os ocupantes de cargos gerenciais realizarem está 

de acordo com suas habilidades profissionais proporcionando-lhes fazer o que mais 

estão preparados para realizar. Nesse sentido, na sua maioria, eles percebem 

significado no trabalho que realizam e valorizam elementos intrínsecos ao 

relacionamento interpessoal como amizade, respeito, comunicação e 

responsabilidade e que fazem parte do que a empresa espera de um gerente. 

Segundo eles, é gratificante ver resultado naquilo que realizam na empresa não 

apenas para eles, mas também para os colegas, conforme trechos a seguir. 
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Meu trabalho é muito importante para a empresa alcançar os resultados. 
Sinto-me bem e recompensado por fazer parte da história dessa 
organização. Minha família quase que toda trabalhou aqui. (...) Já passei 
por várias áreas até chegar no cargo que estou. Isso tem um significado 
muito grande para mim (E21, Gerente de Manutenção, Matriz). 
 
Minha tarefa requer bastante conhecimento e experiência e isso tem muita 
importância para mim porque o que faço se não for bem feito pode 
comprometer o serviço de outros. Então, é legal fazer aquilo que você sabe 
fazer melhor (...) e também, você está sempre sendo observado para uma 
possível promoção no futuro (E28, Supervisor de Laboratório, Fiação). 

 

Esses relatos retratam que, às vezes, a história da empresa se confunde com sua 

própria história de vida dos seus empregados. Observa-se uma relação com o poder 

baseada na colaboração e na adesão às normas e valores disseminados pela 

empresa. Adicionalmente, eles demonstram um sentimento de proteção e segurança 

que a CIC representa para eles, além de ser um meio para sua realização na 

carreira profissional. 

 

De modo geral, os entrevistados deste grupo admitiram que a empresa estimula a 

participação dos empregados nas decisões que são pertinentes às suas respectivas 

tarefas, com o propósito de promover maior capacidade para tomada de decisão e 

que, para a maioria, é dada a possibilidade de expor suas ideias.  

 

É dada liberdade para se expressar e até é estimulado pela empresa a 
participação dos empregados nas decisões que são de sua área. (...) Você 
deve ter argumento para discordar e fazer proposta, isso é um fator 
importante para intervenções nas decisões superiores em benefício da 
empresa e para todos de uma forma geral (E22, Gerente Comercial, Matriz). 

 

Eu discordo e muito! Mas sempre busco provar minha razão. (...) Gosto de 
provocar o conflito do bem. Mas é tudo numa boa e os colegas e gerência 
reconhecem que isso para promover um melhor desempenho da equipe 
(E24, Supervisor de Acabamento, Matriz). 

 

Adicionalmente, uma entrevistada apontou para existência de restrições em relação 

à possibilidade de expressar suas opiniões e de discordar dos superiores. Assim 

como observado entre alguns entrevistados das outras categorias, para ela, o que 

prevalece é a verdade das chefias, conforme o excerto a seguir. 

 

Você fala, mas o que prevalece é a verdade do superior. (...) são dadas as 
oportunidades de discordar, mas vai depender da chefia aceitar ou não sua 
opinião. (...) São poucas as oportunidades para expressar suas ideias, pelo 
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menos no meu setor é isso que percebo. A gente aceita e fica quieta porque 
senão quem vai estar errado somos nós e a corda sempre arrebenta pra o 
lado do mais fraco, não é? (E26, Supervisora de Mercado Interno, Matriz). 

 

Este relato demonstra que, apesar do que o cargo poderia lhe permitir, em termos, 

uma posição privilegiada em relação aos demais colegas da empresa que ainda não 

alcançaram níveis de chefia, essa supervisora não possui autonomia para tomar 

decisões pertinentes às tarefas que realiza. Na verdade, seu relato revela certa dose 

de submissão e aceitação das exigências impostas no sentido de evitar o conflito de 

modo a não prejudicar uma futura ascensão na carreira, ou até mesmo para não 

colocar em risco seu emprego.  

 

Grande parte dos entrevistados avalia que existe na empresa muita oportunidade 

para o exercício de diferentes habilidades. Os relatos geralmente se alicerçam nas 

experiências dos próprios empregados ao longo de suas trajetórias na empresa. 

 

Com certeza temos liberdade para colocar em prática nossas habilidades. A 
empresa aproveita muito isso. Eu sou gerente de manutenção, mas antes 
eram três gerências que se transformaram em apenas uma. (...) Para 
reduzir custos e otimizar seus talentos está usando seu capital humano 
(E21, Gerente de Manutenção, Matriz). 
 
Eu sou incentivado o tempo todo a fazer coisas diferentes. Participo de 
várias atividades profissionais e sociais na empresa. Como falo 
fluentemente o inglês, sou eu quem recebo os nossos clientes 
internacionais para lhes mostrar a área de produção da empresa (...). É 
justamente por essa possibilidade que estou pretendendo iniciar um curso 
de espanhol para aproveitar mais oportunidades aqui na empresa (E25, 
Supervisor de Tecelagem, Matriz). 

 

Ainda, um entrevistado apontou que em seu respectivo setor, não é percebida essa 

possibilidade, ou que esta é restritiva ou informal. Segundo ele, às vezes, tomam-se 

decisões por conta própria, “à revelia”, sem comunicar à chefia direta por 

considerarem que seu superior não dará a devida importância. 

 

Pelo menos na minha função não, é mais restritivo não abrindo 
oportunidades para exercer tudo o que você sabe. (...) É tipo assim, faça o 
seu serviço e deixa o resto com a gente. (...) Então, tomo minhas decisões e 
às vezes nem comunico, pois vai ser irrelevante para meu superior (E29, 
Supervisor de Planejamento e Controle de Produção, Matriz). 
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Este foi um raro relato de enfrentamento do conflito nesta categoria 

socioprofissional. Na maioria das vezes, o que se observa é a negação de sua 

existência ou mesmo uma tendência à sua naturalização como um “conflito do bem”, 

como já mencionado.  

 

Os gestores, na sua maioria, percebem que o que realizam está de acordo com suas 

habilidades profissionais e se sentem realizados com os resultados que alcançam 

em suas respectivas funções. Observa-se em certos relatos que a história da 

empresa se confunde com a própria história de vida desses sujeitos, bem como uma 

forte tendência de adesão voluntária às normas e valores disseminados pela 

empresa. 

 

Para os sujeitos desta categoria, em geral, existe na empresa a oportunidade de 

expor suas ideias e aplicar suas diferentes habilidades, porém, o que se observa nas 

entrelinhas é uma reprodução do que a empresa deseja que eles expressem para 

melhorar os seus resultados. Pode-se verificar que o conflito é comumente negado 

por essa categoria. Quando não, ele é antecipado e colocado como algo normal e 

bom para que ele seja disseminado no contexto do trabalho.  

 

5.3.3 Sensação de um trabalho útil e bem feito 

 

Ao serem questionados sobre sua responsabilidade em relação aos produtos que 

ajudam a fabricar e colocar no mercado, assim como as demais categorias 

socioprofissionais, os gerentes responderam ser muito preocupados com os 

resultados alcançados e com a imagem da empresa e, nesse sentido, se colocaram 

à disposição da organização para que sua imagem seja sempre positiva perante o 

mercado e a sociedade. Relataram, igualmente, que se sentem com a sensação de 

dever cumprido quando seus setores não atrasam os pedidos e não comprometem a 

empresa diante dos seus clientes e fornecedores. 

 

A qualidade com que executamos as análises de laboratório para não 
comprometer o produto final acabado é muito grande. (...) Nós estamos na 
primeira etapa do processo produtivo e não podemos errar para não 
comprometer os colegas e a empresa. Além do mais, os resultados da 
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empresa estão diretamente ligados às nossas possibilidades na empresa.  
(E28, Supervisor de Laboratório, Fiação). 
 
Sabemos da nossa obrigação para com a imagem da empresa. Isso é 
repetido para nós com muita frequência (...). Trabalho com o tecido 
estruturado e tudo passa pela minha mão, (...) então quando o trabalho é 
bem feito é muito positivo, porque eleva o nome da empresa no mercado 
(E30, Supervisor de Tecelagem, Matriz). 

 

Para estes entrevistados, a responsabilidade pelos resultados está incorporada à 

natureza do cargo que ocupam. Dessa forma, se sentem muito engajados a 

realizarem o melhor e oferecer à empresa tudo de si para que isso aconteça. O 

relato a seguir demonstra uma clara busca por melhoria contínua nos processos da 

empresa independente do setor, e não se mede esforços para isso no contexto 

laboral da CIC. 

 

Nós conseguimos desenvolver métodos de trabalho que outras empresas 
não conseguem e isso reflete positivamente na imagem da empresa perante 
os clientes, além de gerar valor agregado para nossos produtos e serviços 
no mercado, pois estamos sempre preocupados em nos manter 
competitivos. (...) A imagem da empresa é responsabilidade nossa e não 
medimos esforços para que seja boa em quaisquer circunstâncias (E27, 
Supervisor de Qualidade, Matriz). 

 

Adicionalmente, um dos entrevistados relatou que o nível de exigência para que os 

resultados sejam alcançados é uma constante e são enormes elevando a pressão 

inerente ao cargo: 

 

Atender o cumprimento do prazo no atendimento ao cliente dá uma 
sensação de trabalho bem feito. Porém, o nível de exigência é enorme e a 
pressão é cada vez maior para não acontecer atrasos e gerar insatisfação 
nos clientes (...). É uma preocupação constante aqui, não atrasar com os 
clientes por causa da competição com os concorrentes. A gente faz o que 
pode para que a empresa se mantenha competitiva (E23, Supervisora do 
Centro de Distribuição, Matriz). 

 

Essa cobrança excessiva por resultados demonstra uma necessidade constante 

desses empregados de se colocarem à disposição da empresa para que esta 

alcance seus objetivos, isto é, a produtividade e lucratividade. Conforme ressalta Dal 

Rosso (2008, 2011), esta é uma constatação cada vez mais comum nas empresas 

do setor industrial. 
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Em relação ao feedback dado pela empresa quanto ao trabalho que realizam, os 

entrevistados responderam que quando acontece um retorno, ele se dá de maneira 

informal e sem uma sistematização, como já apontado pelas categorias 

socioprofissionais analisadas anteriormente. Dessa forma, raramente se tem elogios, 

e o que sobressai é a cobrança por resultados. O feedback ocorre mais comumente 

por parte dos subordinados que reconhecem o esforço e apoiam o trabalho realizado 

no setor. 

 

(...) Eu acho fraco. Não tem uma sistemática de feedback. Os subordinados 
sempre dão retorno para nós, mas geralmente, apenas eles. Dos clientes 
não tenho em razão da minha função. Da diretoria pode ser que melhore, 
mas até o momento quase não existe (E21, Gerente de Manutenção, 
Matriz/Fiação). 
 
Muito informal. Não existe um processo formalizado. (...) Quanto aos 
clientes, ocorre esporadicamente em viagens e participações em feiras 
nacionais e internacionais. A diretoria geralmente está em viagem ou em 
São Paulo. Então ficamos sem um retorno em relação ao nosso trabalho de 
forma sistemática (E22, Gerente Comercial, Matriz). 
 
É muito pouco. É mais cobrança. A proporção é de cem críticas para um 
elogio. (...) Dos clientes vêm de elogios de viagens para feiras e 
congressos. A gerência está sempre presente para cobrar cada vez mais e 
só lembram de lhe dar um retorno sobre seu trabalho quando as metas são 
atingidas. É muito pouco, no meu entender. Devia haver mais retorno até 
mesmo para melhorar os processos (E24, Supervisor de Acabamento, 
Matriz). 

 

O feedback se configura em um dos grandes desafios para a CIC, pois nenhuma 

categoria o considerou, no mínimo, razoável. Morin (2001) descreve que para um 

trabalho proporcionara sensação de ser útil, ele deve promover satisfação quando 

de se sua realização, ou seja, é importante a pessoa se reconhecer naquilo que faz. 

Segundo a autora, para que o trabalhador perceba sentido no trabalho que realiza é 

fundamental que ele receba informações sobre seus resultados. Para ela, o 

feedback pode funcionar como um mecanismo de motivação para o trabalho ser 

realizado de forma eficiente e levar a algum resultado. 

 

Entretanto, o que se percebe é quase uma total ausência desse mecanismo de 

feedback em um ambiente com fortes exigências. Dessa forma, observa-se nos 

gestores uma flagrante sensação de abandono e isolamento em seu contexto de 

trabalho quando o assunto é o feedback que poderia ser lhes oferecido pela 



155 

 

empresa. Ressalta-se, porém, que quando este é dado pelos clientes e 

subordinados, há uma sensação de alívio ou compensação. 

 

Nessa direção, os entrevistados alegaram, em sua maioria, que o reconhecimento 

existe quando os resultados aparecem, mas apenas nesses momentos. Além disso, 

para eles, a empresa também valoriza seus desempenhos por meio de elogios, 

confiança no trabalho realizado, oportunidades e promoções. Entretanto, citaram 

que as formas de reconhecimento poderiam ser mais frequentes e como política de 

gestão de pessoas, conforme mostra as verbalizações a seguir: 

 

As promoções que a empresa me oferece, considero como reconhecimento 
pelo meu trabalho. (...) Poderia ser melhor e acontecer com mais frequência 
(...) como uma política de gestão de pessoas da empresa, talvez. Um elogio 
é sempre algo que te motiva num ambiente onde as coisas materiais estão 
sempre em primeiro lugar (E24, Supervisor de Acabamento, Matriz). 
 
A empresa reconhece quem se esforça e nos elogia sempre que possível. 
(...) Às vezes espera-se mais e que o reconhecimento seja mais presente 
para nos motivar mais, mas entendo que está bom diante tantos problemas 
que a empresa tem. Acho que a confiança depositada no meu trabalho é 
uma forma de reconhecimento, mas como já disse poderia ser uma ação 
mais presente no dia a dia da empresa (E30, Supervisor de Tecelagem, 
Matriz). 

 

Cabe ressaltar que os mesmos problemas que foram apontados pelas demais 

categorias socioprofissionais anteriormente analisadas foram apontados pelos 

gestores quando a questão é feedback e reconhecimento. Todavia, em determinado 

momento, o gestor é o representante da empresa e de suas políticas perante seus 

subordinados e, nesse sentido, podem estar reproduzindo os mesmos erros dos 

quais se queixam. Dessa forma, uma das funções dos gestores pode estar sendo 

negligenciada quando estes deixam de expressar o reconhecimento aos 

subordinados pelo trabalho realizado. 

 

Observa-se, ainda, que além de realizarem suas respectivas tarefas técnicas 

inerentes às suas funções, buscam qualificação contínua para a manutenção de 

seus cargos, se submetem a pressões num ambiente altamente competitivo, 

procurando exercer o papel de gestor de pessoas. Porém, concomitantemente, não 

conseguem se sentir reconhecidos em relação ao trabalho que realizam e seus 
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resultados e, se vêm com frequência com a sensação de isolamento e abandono 

diante das estratégias da empresa que buscam seu engajamento subjetivo. 

 

De modo geral, os gestores se reconhecem muito comprometidos com os resultados 

da empresa e não medem esforços para que eles sejam alcançados. Entretanto, 

esse nível de comprometimento está associado à necessidade constante desses 

empregados de se colocarem à disposição da empresa para que esta alcance seus 

objetivos. 

 

5.3.4 Desenvolvimento pessoal e perspectivas de carreira 

 

Os entrevistados deste grupo percebem boas perspectivas de ascensão na carreira, 

em razão das diversas oportunidades que a empresa lhes oferece, bem como 

consideram importante se qualificarem continuamente e estarem comprometidos 

com os resultados alcançados pela organização para manterem seus empregos e, 

se possível, prosseguirem no seu projeto de ascensão. Para eles, o trabalho que 

realizam tem significado muito grande em suas vidas e associam isto às suas 

conquistas materiais e ao seu desenvolvimento pessoal. 

 

Comecei como trainee, depois fui contratado como chefe de área, 
coordenador e cheguei a gerente. Temos oportunidades na empresa. Você 
vê, a maioria dos gerentes é “prata da casa”. Estou me preparando para ser 
convidado, assumir uma diretoria. Então, tenho perspectivas de ascensão 
na carreira na empresa. Temos um diretor prata da casa, portanto podemos 
pensar em alcançar mais! (E22, Gerente Comercial, Matriz). 
 
Existem vagas e é dada oportunidade sim. Eu comecei como auxiliar e hoje 
sou supervisor, um cargo imediatamente abaixo da gerência. Já me 
propuseram curso para gerência, mas não quis. (...) Vou aposentar e cuidar 
do meu negócio que tenho em sociedade com minha esposa. Uma opção 
que eu escolhi para mim (E24, Supervisor de Acabamento, Matriz). 
 
A empresa me permitiu fazer uma faculdade e gosto muito do que faço. 
Estou muito satisfeito aqui com as oportunidades que foram dadas a mim. 
Já trabalhei na Matriz no setor de qualidade e hoje sou supervisor na Fiação 
(E28, Supervisor de Laboratório, Fiação). 

 

Os relatos destes entrevistados representam exatamente o extrato do pessoal da 

empresa que teve a oportunidade de alcançar os cargos de chefia num cenário de 

forte competição e onde existem vários candidatos para poucas vagas. Portanto, é 
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natural que percebam dessa forma as chances que tiveram ao longo de sua 

trajetória profissional na CIC.  

 

Para os gestores entrevistados, o trabalho que realizam tem muita importância para 

suas vidas pessoais, sendo mais que um emprego. Todos associaram suas 

conquistas ao seu emprego, bem como às suas histórias que construíram com o 

tempo de empresa. Histórias de suas famílias foram construídas na CIC e, muitas 

vezes, se confundem com a própria história da empresa, conforme as verbalizações 

a seguir mostram: 

 

O meu trabalho é muito importante para mim. Foi ele que permitiu ter o que 
tenho. (...) É muita história boa para contar aqui na CIC. Quando tiro férias, 
no final sinto falta do meu trabalho, dos colegas, de tudo da empresa. (...) 
Eu me sinto importante para empresa, pois eles me permitem fazer no meu 
trabalho o que considero melhor para ela (CIC) (E23, Supervisora do Centro 
de Distribuição, Matriz). 
 
O meu trabalho me transformou num homem, pois cheguei na CIC um 
menino. (...) A minha imagem sempre foi vinculada à Companhia Industrial. 
Se tirarem isso de mim, acho que vou ficar bem enrolado (E25, Supervisor 
de Tecelagem, Matriz). 
 
É tudo para mim! Minha família tem história na CIC e desde pequeno eu 
ouço que o trabalho dignifica o homem. Vem de berço! (...) Tem muita 
importância e como sou muito ligado à família, tendo aprender e ensinar a 
cada dia meus subordinados, assim como aprendi com meus superiores 
(E28, Supervisor de Laboratório, Fiação). 

 

Os relatos acima sugerem uma dependência dos gestores em relação à empresa 

para construção de suas vidas no âmbito profissional e pessoal. Como já relatado 

anteriormente, suas verbalizações evidenciam certa confusão entre suas próprias 

vidas e a história da CIC. Além disso, observa-se nesta categoria forte sensação de 

orgulho por trabalharem em uma das maiores e melhores empresas da cidade e 

região, sendo que a ideia de se sentirem importantes para a empresa pode reforçar 

essa identificação. Dessa maneira, a empresa encontra um terreno fértil para 

disseminar em seu contexto laboral suas políticas e estratégias através dos 

gestores. 

 

Sobre suas expectativas em relação ao trabalho, os gestores disseram que existem 

boas possibilidades para ascensão, mas ressaltam que, para isso, é necessário 



158 

 

cumprir suas obrigações e estar continuamente atualizados. Cabe destacar, que 

fatores como oportunidades de aprendizado e melhoria nos relacionamentos 

pessoais também foram lembrados de forma positiva. 

 

Vislumbro como positivo as oportunidades de conhecer novos trabalhos e 
de ficar mais polivalente profissionalmente. (...) Qualificando-me, posso 
almejar maiores e melhores cargos na empresa e no mercado de trabalho 
de uma forma geral (E21, Gerente de Manutenção, Matriz). 
 
Eu gostava de trabalhar sozinho, e agora aprendi a trabalhar em equipe. 
Vejo isso como ponto positivo, porque minha comunicação melhorou muito. 
(...) Você ter boas relações é fundamental para crescer em qualquer área da 
empresa ou mesmo fora dela, se for necessário. (...) os seus subordinados 
conversam mais com você quando o ambiente é bom e isso acaba 
aumentando nossa produtividade (E30, Supervisor de Tecelagem, Matriz). 

 

Novamente, a necessidade de se tornar polivalente profissionalmente aparece como 

algo peculiar ao cargo de gestores e a capacidade de possuir espírito de equipe 

também se mostra como uma habilidade essencial para exercer o cargo de gestor 

na empresa. Nesse sentido, evidencia-se que os gestores se veem na obrigação de 

adotar comportamentos adequados aos interesses da empresa e exigirem mais de 

seus subordinados para atingir os interesses da CIC. Quando os bons resultados 

aparecem para o seu setor, eles são vistos por seus superiores como aptos a ocupar 

cargos mais altos. 

 

Diante da dependência dos gestores entrevistados em relação à empresa, são raras 

as queixas relativas às exigências e pressões às quais são submetidos no ambiente 

de trabalho. 

 

5.3.5 Sensação de um emprego seguro 

 

Para os gestores, assim como foi identificado nas demais categorias 

socioprofissionais, a empresa atende a todas as exigências legais pertinentes a um 

ambiente de trabalho seguro, em relação às condições físicas como iluminação, 

ventilação, ruídos, ergonomia e equipamentos, bem como, adota práticas que 

atentam para a garantia de sua segurança e saúde no trabalho. Quanto à crise no 

setor têxtil, se disseram inseguros, porém, assim como as outras categorias, se 
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mostraram confiantes na recuperação da empresa, face sua tradição e solidez no 

mercado. 

 

Para os gestores, a estrutura física do ambiente de trabalho e as práticas adotadas 

pela empresa para garantir sua segurança e proteger sua saúde são satisfatórias e 

condizentes com as normas trabalhistas. Aqueles que trabalham diretamente com a 

produção, da mesma forma que os empregados do setor operacional, questionaram 

o calor no setor, mas apenas em períodos de manutenção do sistema de 

climatização. Apontaram que este calor também é característico do clima da cidade, 

conforme mostram os relatos a seguir. 

 

(...) Sempre a empresa buscou atender a legislação. Hoje nós estamos 
vivendo uma situação de adequação à NR12. (...) É uma legislação mais 
rigorosa que na Europa e Estados Unidos. Segurança no trabalho sempre 
foi um ponto forte na empresa (E21, Gerente de Manutenção, 
Matriz/Fiação)

13
. 

 
Existe situação de ruído e calor, mas a empresa oferece todos os 
equipamentos de proteção individual para que não sejamos prejudicados, 
inclusive sistema de climatização. (...) O calor é nos períodos de 
manutenção do sistema, além de Cataguases ser quente também. Mas é 
tolerável. Nada demais! (E27, Supervisor de Qualidade, Matriz).  
 
Têm muitas normas para funcionamento do laboratório e está tudo dentro 
delas. (...) As condições muito boas e seguras. Nosso laboratório é muito 
elogiado por quem nos visita e está dentro dos padrões internacionais (E28, 
Supervisor de Laboratório, Fiação). 

 

Os relatos acima retratam exatamente o que, em especial, os operacionais disseram 

em relação às condições físicas de trabalho. Porém, os gestores fizeram questão de 

mostrar que a empresa faz todo o esforço possível para que seus empregados 

tenham as melhores condições de trabalho, cumprindo a lei e obedecendo as 

normas exigidas pelo setor. Eles se mostraram fortes defensores das práticas 

adotadas pela CIC, num discurso que deixa transparecer nas entrelinhas um 

engajamento para ascender profissionalmente. 

 

                                            
13

  NR12: Norma Regulamentadora que define referências técnicas, princípios fundamentais e 
medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores e estabelece 
requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto e 
de utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos. Disponível em: 
<http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR12/NR-12atualizada2015II.pdf>. Aceso 
em: 15 jan. 2017. 
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Por outro lado, um dos fatores que traz insegurança para os gestores da CIC é a 

crise econômica que afeta o setor têxtil e o país como um todo. Entretanto, assim 

como ocorrera com as demais categorias de empregados, segundo seus relatos, 

todos acreditam na capacidade, tradição e solidez da empresa para se manter 

competitiva no mercado. Segundo eles, a empresa tem um nome muito forte no 

mercado interno e externo de tecidos, com um portfólio de produtos consagrados, e 

esse fator é muito importante para lhes trazer mais segurança nos momentos atuais. 

 

Hoje nossos maiores concorrentes somos nós mesmos. (...) A gente tem 
mercado para trabalhar. Os chineses já não me assustam tanto quanto 
antes. Perder negócio faz parte do negócio, mas fazer negócio ruim é 
burrice. Então, eu me sinto tranquilo por pensar positivo, pois a CIC tem 
tradição e nome forte no mercado interno e externo. Percebo isso no meu 
dia a dia lidando com os clientes (E22, Gerente Comercial, Matriz). 
 
Hoje estamos muito bem no mercado. Mais preparados do que muitas 
empresas devido ao nosso histórico de investimentos. (...) Acredito que 
estamos retornando ao patamar do número de empregados que tínhamos 
há três anos atrás. Isso me deixa mais tranquilo também. Outra coisa é o 
fato de estarmos retomando as contratações enquanto vimos empresas 
concorrentes fechando as portas (E25, Supervisor de Tecelagem, Matriz). 
 
É frustrante! Sinto-me insegura perante a crise, mas ao mesmo tempo 
otimista pela história e tradição da empresa no mercado interno e externo. 
(...) Os clientes estão mais exigentes, mas conseguimos atendê-los com 
muita competitividade. Percebo isso quando lido com eles, Além disso, 
somos praticamente a única empresa que sobreviveu às crises na cidade 
(E26, Supervisora do Mercado Interno, Mariz). 

 

Esta sensação de insegurança se justifica diante dos números apresentados pelo 

Diretor Técnico e Industrial da empresa. Segundo ele, no ano de 2011, a CIC 

fabricou trinta milhões de metros de tecidos. Esse número reduziu para vinte e cinco 

milhões em 2012 e se manteve em 2013. Nos anos de 2014, 2015 e 2016, esse 

número se reduziu ainda mais, ficando na casa dos vinte milhões. Essa redução foi 

na ordem de 34% aproximadamente no período de 2011 a 2016. Esses dados 

representam menos receita para a empresa que se viu na necessidade de acabar 

com a quarta turma de produção, demitindo cerca de cento e cinquenta empregados 

no ano de 2012. 

 

Entretanto, os gestores, na preocupação de permanecerem no cargo que 

conseguiram alcançar, e até mesmo ascender na carreira na CIC, não medem 

esforços para disseminar entre seus subordinados que, apesar da crise, a empresa 
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vai se recuperar, e se manter competitiva. Eles também utilizam como forte 

argumento para convencer seus subordinados, o fato da CIC ser uma das poucas 

empresas do setor têxtil a manter as portas abertas na cidade e região. 

 

Nesse sentido, defendem veementemente a capacidade da CIC em se manter 

competitiva num cenário de extrema dificuldade, de modo a assegurar os seus 

respectivos empregos e dos demais empregados da empresa. Por conseguinte, não 

medem esforços para disseminar entre seus subordinados que, apesar da crise, a 

empresa está se recuperando no setor têxtil em razão de sua tradição e, 

principalmente do esforço conjunto de todos os empregados. 

 

5.3.6 Sensação de ser bem remunerado por seu trabalho 

 

Assim como para as demais categorias, os gestores da CIC, na sua maioria, se 

consideram satisfeitos com a remuneração que recebem além de a considerarem 

justa e coerente com o trabalho que realizam. Alguns relatos colocaram a empresa 

entre as que melhor remuneram no Brasil, o que para eles é um ponto positivo num 

cenário que prevalece crise e desemprego, em especial, no setor têxtil. Em relação à 

possibilidade de participação nos resultados alcançados pela empresa, isso ocorre 

com restrições, pois a política de participação dos empregados nos lucros e 

resultados exige o cumprimento das metas o que, conforme já abordado, não ocorre 

nos últimos três anos. 

 

Portanto, segundo a grande parte dos sujeitos desta categoria, a remuneração é 

satisfatória e condizente com a realidade econômica da cidade e do país. Para 

aqueles que estão descontentes com o salário, eles o consideram injusto se 

comparado com os colegas e com a responsabilidade da função, conforme as 

verbalizações a seguir. 

 

É uma remuneração coerente com as atribuições do cargo e com o 
mercado. (...) Acho justa e acredito que os salários e benefícios que a CIC 
oferece estejam entre os melhores do país. Percebo isso nas muitas 
viagens que faço pela empresa. (E21, Gerente de Manutenção, Matriz). 
 



162 

 

O meu salário é muito bom! Eu ganho acima que o mercado paga na função 
que eu tenho comparado com nossa região. (...) Estamos bem à frente dos 
concorrentes. Eu acho justo! (E24, Supervisor de Acabamento, Matriz). 
 
Nosso salário é dos melhores do Brasil! Pude perceber isso quando fui 
estudar no SENAI/CETIQT-RJ. Estou muito satisfeito com meu salário e o 
considero justo (E28, Supervisor de Laboratório, Fiação)

14
. 

 

Conforme pode ser observado pelos relatos acima, a CIC adota uma política de altos 

salários comparados às demais empresas da cidade e região, e até mesmo em 

relação ao Brasil. Observa-se que além dos salários, a remuneração indireta através 

dos benefícios concedidos pela empresa são fatores muito valorizados pelos 

entrevistados. Ademais, até os gestores que não se consideram totalmente 

satisfeitos com sua remuneração, reconhecem que ela está entre as melhores, 

conforme a verbalização a seguir: 

 

Meu salário é bom, mas poderia ser melhor, por tudo que faço comparada a 
outros colegas da empresa. (...) Acho minha remuneração um pouco injusta 
pela responsabilidade da minha função. Às vezes, percebo que a empresa 
poderia reconhecer mais meu trabalho. Mas também entendo que a 
empresa tem enfrentado um período de forte crise no setor têxtil e as 
vendas caíram nos últimos anos. Vamos esperar para ver se melhora 
quando as vendas aumentarem. Espero que isso aconteça! (E26, 
Supervisora de Mercado Interno, Matriz). 

 

A entrevistada acima admite que a política salarial adotada pela CIC poderia ser 

mais justa em razão das tarefas que realiza na empresa. Porém, ela entende as 

dificuldades financeiras da empresa no momento, e associa esse fato aos reflexos 

da crise econômica no setor têxtil. Dessa forma, mesmo se sentindo relativamente 

insatisfeita com sua remuneração, ela aceita e ainda defende a empresa a eximindo 

de qualquer culpa por não poder lhe remunerar como desejaria. 

 

Quanto à oportunidade de participarem dos lucros e resultados financeiros 

alcançados pela empresa, todos foram enfáticos em dizer que isso ocorre apenas 

quando as metas predefinidas são atingidas. Cabe destacar ainda que essa 

                                            
14

  SENAI CETIQT: Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil. Disponível em: 
<http://www.portaldaindustria.com.br/senai/iniciativas/programas/senai-
cetiqt/interna/2014/07/1,40869/institucional.html?parent=Quem%20Somos>. Acesso em: 18 jan. 
2017. 
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participação varia de acordo com o cargo, conforme abordado na categoria dos 

empregados do setor operacional, e reafirmado nos relatos a seguir: 

 

Temos participação nos lucros dependendo dos resultados. (...) É uma 
política da empresa. Tem as metas gerais, atingindo as metas dispara o 
gatilho. E tem as metas individuais, que são de alguns cargos para cima. O 
operacional é só o geral da empresa (E22, Gerente Comercial, Matriz). 
 
(...) Apenas pelo PPLR, quando atingimos o lucro necessário. Mas, 
entendemos que o momento é complicado para a empresa atingir o 
resultado financeiro para fazer o pagamento (E27, Supervisor de Qualidade, 
Matriz). 
 
Tem a política de atingir os indicadores do PPLR aí você participa dos 
resultados. (...) É mais pela produtividade atrelada às metas definidas pela 
empresa. Mas a situação atual não tem permitido alcançar o indicador 
necessário para disparar o gatilho que libera o pagamento (E29, Supervisor 
de Planejamento e Controle da Produção, Matriz). 

 

Os relatos dos entrevistados retratam novamente uma postura dos gestores de 

procurar defender a empresa justificando o porquê do não pagamento do PPLR. 

Quando questionados se as metas não estavam sendo alcançadas porque estavam 

sendo superestimadas e se tornando inexequíveis, eles responderam que não era 

bem assim, conforme sumarizado na seguinte verbalização: 

 

Não acredito nisso! Antes de definirmos as metas realizamos reunião com 
todos os setores para discutir qual nossa real capacidade de produção e 
qual é a perspectiva de vendas devido à meta financeira que faz disparar o 
gatilho e liberar o pagamento. Portanto, existem as metas que são de cada 
área da empresa, de todas as áreas, e existe a global do negócio. O 
pagamento é variável em função da responsabilidade do cargo (...) se está 
sendo formulada errada podemos até rever, mas o que ocorre é que o 
cenário tem mudado frequentemente e como a meta é lançada no início do 
ano, às vezes, complica (E22, Gerente Comercial, Matriz). 

 

A postura de defensor incondicional da empresa fica ainda mais evidenciada quando 

se trata do PPLR. Observa-se, nos relatos acima, que os gestores se esforçam para 

não aceitar que as metas possam ser inexequíveis e, nesse sentido, reforçam o 

discurso pretendido pela CIC de que a dificuldade do pagamento do PPLR está 

quase que exclusivamente vinculada à crise econômica. 
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5.3.7 Sensação de se sentir bem no trabalho 

 

Quanto aos elementos que mais valorizam o contexto do trabalho, todos citaram o 

reconhecimento dos pares, o bom ambiente, as amizades, o aprendizado e a boa 

comunicação entre os colegas. De acordo com eles, os aspectos que levam a um 

convívio mais salutar são mais relevantes do que as questões materiais, conforme 

mostram as verbalizações a seguir. 

 

A liberdade que você tem para discutir com os colegas assuntos de nosso 
interesse comum é muito importante para mim. (...) O relacionamento 
interpessoal também é algo muito valorizado aqui na fábrica para que o 
ambiente fique tranquilo e o trabalho possa fluir bem e melhorar a 
produtividade do pessoal no setor (E21, Gerente de Manutenção, Matriz). 
 
Gosto muito do que faço por não haver rotina. (...) O desafio, o respeito e a 
necessidade de estar sempre ligado em tudo. É corrido, puxado, mas eu 
gosto bastante do que faço aqui na fábrica e estimulo bastante meu pessoal 
ao convívio tranquilo. Nosso setor está diretamente ligado às vendas da 
empresa, então precisamos manter um ambiente de paz para não 
atrapalhar os serviços e atrasar a entrega dos pedidos dos clientes (E22, 
Gerente Comercial, Matriz). 
 
O reconhecimento dos meus pares tem um significado relevante para minha 
vida na empresa. (...) O contato com as pessoas. Os relacionamentos 
interpessoais são muito bons e eu valorizo muito isso no ambiente de 
trabalho (E23, Supervisora do Centro de Distribuição, Matriz). 

 

Os entrevistados consideraram que o relacionamento interpessoal é muito bom, 

prevalecendo o companheirismo e o respeito mútuo entre os diferentes níveis 

hierárquicos e setores. Além disso, as pessoas estão sempre dispostas a se 

ajudarem, revelando um senso comunitário no ambiente de trabalho. 

 

Contudo, por mais que pareça que o ambiente é de inteira harmonia, os relatos dos 

gestores demonstram certa preocupação com o nível de produtividade de seus 

subordinados, em favor dos interesses da empresa e, para tal, se esforçam para 

manter esse cenário de paz e cordialidade no ambiente laboral. 

 

Assim sendo, o relacionamento interpessoal foi considerado muito bom por todos os 

gestores que participaram da pesquisa e, segundo eles, os colegas estão sempre 

dispostos a colaborar e os conflitos que existem são considerados como normais e 

como fazendo parte do ambiente de trabalho.  
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O senso comunitário é uma das coisas muito fortes aqui na empresa. O 
pessoal é bastante unido. (...) Existem os melindres, mas nada demais. 
Resolvemos entre nós sem maiores problemas. Se for preciso conversamos 
em separado e resolvemos. O que prevalece é um sentimento muito forte 
de ajudar (E22, Gerente Comercial, Matriz). 
 
Muito bom trabalhar aqui na CIC. (...) Na maioria das vezes as pessoas 
procuram se ajudar e, a qualidade no relacionamento interpessoal é muito 
boa. (...) os conflitos resolvemos juntos, mas não vejo nada que seja sério e 
possa atrapalhar o ambiente de trabalho (E27, Supervisor de Qualidade, 
Matriz). 
 
 

De modo a elevar a percepção dos seus empregados de que existe um senso 

comunitário no contexto laboral com prevalência de ajuda mútua, solidariedade e 

companheirismo, a CIC criou um Centro de Convivência para eles e para os 

entrevistados, esse Centro é fonte para a construção de uma convivência mais 

harmoniosa e solidária. No entanto, ainda persiste, mesmo que seja explicitado por 

poucos, a percepção do individualismo em detrimento ao coletivo, conforme pode 

ser observado no relato a seguir: 

 

Eu vejo como muito bom o relacionamento interpessoal da empresa, além 
disso, ela construiu uma área de lazer e recriação que é muito legal que 
serve para nós nos conhecermos melhor. As pessoas se ajudam em 
determinadas situações, mas às vezes é cada um por si. (...) Poderia ser 
melhor, porque as pessoas querem ajudar, mas precisam de incentivos e 
estímulos para que isso aconteça (E29, Supervisor de Planejamento e 
Controle da Produção, Matriz). 

 

Portanto, mesmo que os gestores na sua maioria tentem se mostrar cordiais e 

companheiros, um peculiar caráter individualista entre eles não podem ser 

negligenciados, fator que pode ser considerado normal no contexto de uma empresa 

competitiva do setor industrial que prima pela produtividade para alcançar seus 

objetivos e que premia por resultados. A maior parte dos entrevistados desta 

categoria ainda está lutando para ocupar cargos mais elevados na CIC, o que 

poderia torná-los ainda mais competitivos e com comportamento com tendência 

instrumental em suas relações interpessoais. 

 

De modo geral, os gestores procuram demonstrar que prevalece no contexto de seu 

trabalho um ambiente de harmonia e, portanto, relatam que existe um bom 

relacionamento interpessoal e um cenário de paz e cordialidade. Porém, observa-se 
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nos relatos destes gestores a necessidade de cumprir seu papel de representante 

da empresa almejando dos seus subordinados o aumento da lucratividade. 

 

5.3.8 Síntese dos resultados obtidos na categoria de Gestores 

 

Esta categoria é indiscutivelmente a que apresentou maior dificuldade em separar 

trabalho e vida extra-trabalho, o que lhe impõe enorme dificuldade para conseguir 

esse equilíbrio. Um dos fatores que mais contribui para este impasse é o tempo 

quase sempre insuficiente para realização de suas tarefas, que se estendem para a 

vida pessoal, especialmente, por meio do telefone celular corporativo.  

 

Entretanto, os gestores não questionam as políticas da empresa e se mostram 

receptivos a elas para se manterem em seus postos ou mesmo alcançarem outros 

mais elevados. Em face de lhes ser peculiar o papel de “porta-voz” das ideologias da 

empresa, sua vulnerabilidade às políticas da CIC é bem maior do que a observada 

nas demais categorias, operacionais e administrativos. 

 

Dessa forma, incentivados pelas estratégias da empresa, estimulam seus 

subordinados a participarem das decisões. Porém, há de ressaltar que para uma 

minoria essa participação vai até onde interessa o gestor, que faz valer o poder que 

seu cargo lhe confere para prevalecer sua opinião no final, conforme relatado pelas 

demais categorias analisadas.  

 

De modo geral, os gestores se veem altamente comprometidos com os resultados 

da empresa e não medem qualquer esforço para atingi-los. Em certos momentos, os 

relatos deixam explicitar forte relação entre a história da CIC e suas próprias vidas, 

levando-os a se colocarem à disposição total dos interesses da empresa. Nesse 

sentido, ela encontra um terreno fértil para a introjeção de suas estratégias e 

ideologias, o que irá permitir que os gestores representem bem a empresa frente 

aos seus subordinados. 

 

No entanto, assim como ocorreu nas demais categorias, eles não recebem feedback 

ou mesmo reconhecimento pelo seu esforço e resultado alcançado e se veem 
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habitualmente numa luta quase solitária para alcançar seus objetivos. Entretanto, 

eles procuram levar vantagens de seus postos com benefícios materiais e 

psicológicos, como a remuneração e a sensação de poder sobre os outros 

empregados. 

 

É consenso entre os gestores que existem boas perspectivas de ascensão na 

carreira e desenvolvimento pessoal na CIC. Mas, assim como para as demais 

categorias, é preciso qualificar-se constantemente para se chegar a ocupar cargos 

mais altos, ou até mesmo para se manter naquele em que se encontra lotado. 

Portanto, o esforço pessoal torna-se evidente e essencial. Nesse sentido, é 

reforçada a ideia da luta constante para essa categoria, porém, muitas vezes 

observa-se que apesar do caráter individualista e instrumental que pode ser peculiar 

aos gestores, eles não podem esquecer que os interesses da empresa estão acima 

dos seus próprios interesses. 

 

Por tudo isso, não se queixam dessas pressões e exigências da empresa e é 

consenso entre eles que o ambiente de trabalho é muito bom. Para eles, as 

condições de trabalho são excelentes e a empresa oferece as melhores condições 

de trabalho, dentro da legislação. 

 

Seus relatos, em geral, não foram diferentes das demais categorias. Contudo, há de 

se destacar a veemência, ou mesmo empolgação, com que defendem a empresa no 

sentido de colocá-la preocupada com seus empregados. Eles se mostraram mais 

uma vez fortes defensores das políticas da CIC e deixaram transparecer nas 

entrelinhas um engajamento subjetivo às estratégias adotadas pela empresa que 

pode estar associado às suas perspectivas profissionais no ambiente laboral. 

 

Dessa maneira, os gestores fazem de tudo para manter um ambiente de harmonia 

entre os outros empregados, operacionais e administrativos, bem como de pares em 

níveis menores de chefia, baseado nas relações de poder, na oferta de prêmios e 

benefícios, e na antecipação ou negação de conflitos, num ambiente que prevalece 

o senso de competição. Nesse sentido, dizem se sentir bem, quando na verdade, 

como já mencionado, não conseguem equilibrar trabalho e vida em social e em 
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família, pois estão sempre esperando de seus subordinados mais produtividade para 

atender aos interesses da empresa, a quem voluntariamente representam. 

 

Antes de iniciar o próximo capítulo, no qual serão discutidos os resultados desta 

pesquisa, o Quadro 15 apresenta uma síntese da percepção dos empregados da 

CIC em relação às categorias e respectivas subcategorias pertinentes à Qualidade 

de Vida no Trabalho apresentadas e analisadas. 

 

Quadro 15 – Síntese da apresentação e análise dos resultados 

(continua) 

Categoria de análise Subcategorias 
analisadas 

Síntese das percepções dos empregados 

Equilíbrio trabalho-extra-
trabalho 

Operacionais • Tempo dedicado à família é muito bom.  
• Jornada condizente com as atribuições. 

Administrativo  • Percebem equilíbrio, porém se queixam de 
estresse. 

• Jornada de trabalho excessiva no final do mês.  

Gestores  • A maioria não consegue separar trabalho e lazer. 
• Jornada de trabalho insuficiente para as 

atribuições.  

Fazer o que sabe mais e 
Aplicar suas ideias 

Operacionais • Podem expor ideias e discordarem com 
argumentos. 

• Estimulados a aplicar suas habilidades, nas 
folgas. 

Administrativo  • Podem expor suas ideias, mas depende da chefia.  

Gestores  • Veem possibilidade de participação e aplicação 
das capacidades. 

Sensação de trabalho útil e 
bem feito 

Operacionais • Comprometidos com o trabalho e com a imagem 
da empresa. 

• Percebem-se como bons profissionais. 
Feedback, reconhecimento e comunicação ruins. 

Administrativo  

Gestores  

Desenvolvimento pessoal e 
perspectivas de carreira 

Operacionais Requer esforço pessoal e qualificação contínua. 

Administrativo  Além do esforço pessoal e qualificação, depende 
da chefia. 
O discurso difere da prática. Apego às conquistas 
materiais. 

Gestores  Qualificação constante, foco nos resultados e 
polivalência. 
Associam conquistas materiais ao 
desenvolvimento pessoal.  

Sensação de um emprego 
seguro 

Operacionais Condições de trabalho excelentes. 
Percebem práticas de proteção à saúde. 
Direitos trabalhistas garantidos.  
Preocupados com a crise, porém confiantes na 
empresa. 

Administrativo  

Gestores  

Sensação de ser bem 
remunerado por seu 
trabalho 

Operacionais A maioria considera justa e adequada.  
PPLR, apenas quando alcançam as metas 
definidas. Questionam o PPLR. 

Administrativo  
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Quadro 15 – Síntese da apresentação e análise dos resultados 

(conclusão) 

  Brasil. 
Metas do PPLR factíveis. Culpam a crise. 

Sensação de se sentir bem 
no trabalho 

Operacionais Inexistência de preconceitos e discriminação. Bom 
clima.  

Administrativo  Inexistência de preconceitos e discriminação. 
Existência de conflitos hierárquicos. Ocorrência de 
individualismo.  

Gestores  Sem preconceitos. Evitam o conflito. Clima de 
harmonia.  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão discutidos os resultados obtidos entre as três categorias 

socioprofissionais pesquisadas e será realizada uma confrontação com as teorias 

expostas na fundamentação teórica desta dissertação, verificando os pontos 

convergentes e os contrapontos, de modo a apontar para outras formas de 

compreensão do tema pesquisado em relação às categorias de QVT investigadas. 

 

6.1 Equilíbrio trabalho-extra-trabalho 

 

Para os empregados do setor operacional existe maior possibilidade de se alcançar 

esse equilíbrio, talvez por ser a categoria que menos internalizou as políticas da 

empresa e que consegue desenvolver mais laços de afetividade com os colegas de 

trabalho. No entanto, se veem muitas vezes cansados no final da jornada de 

trabalho devido à rotina e a realização de horas-extras em períodos de alta demanda 

por produção. Tal fato pode sugerir uma maior sobreposição dos tempos e dos 

espaços dedicados à vida profissional em relação àqueles dedicados à vida pessoal 

(BORGES; JOIA, 2013). 

 

Dessa forma, por mais que manifestem equilíbrio entre trabalho e vida social, este 

se revela insuficiente para proporcionar qualidade de vida como aquela difundida 

pelos teóricos discutidos anteriormente. Ou seja, de acordo com esses teóricos, a 

QVT deve proporcionar ao trabalhador condições satisfatórias, dentre as quais uma 

jornada de trabalho adequada às suas funções, para que ele possa se dedicar às 

demais dimensões de sua vida de forma autônoma (WALTON, 1973; HACKMAN; 

OLDHAM, 1975; DOURADO, 2006; FORTES et al., 2016). 

 

Para o pessoal do setor administrativo essa possibilidade é ainda menor, pois eles 

raramente conseguem separar trabalho e vida extra-trabalho. Em períodos de final 

de mês, comumente, são mais exigidos a realizarem horas-extras sem qualquer 

possibilidade de recusa. Porém, aderem e aceitam essas exigências na esperança 

de alcançarem seus objetivos profissionais. Por conseguinte, boa parte de seu 

tempo fora da empresa é destinado a aperfeiçoamentos e qualificação profissional, 
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restando pouco tempo para se dedicarem à família e à vida social. O que se observa 

é que esses empregados têm sua vida privada invadida pelos interesses do trabalho 

e, portanto, da empresa, porém de forma voluntária, pois essa adesão converge 

para seus interesses individuais (FORTES et al. 2016; DOURADO, 2006; LIMA, 

1996). 

 

Já os gestores constituem a categoria que mais tem dificuldade para separar essas 

duas dimensões da vida, quando se discute a possibilidade de equilibrar vida 

profissional e pessoal na CIC. O principal motivo é alto nível de exigência por 

resultados que os leva a frequentemente extrapolarem sua jornada de trabalho. No 

entanto, não se queixam, pois assim como o pessoal de escritório esperam por mais 

ascensão na carreira, ou mesmo manterem seus atuais postos de trabalho e o 

status a eles pertinente. Observa-se, nesta categoria, uma maior adesão às políticas 

da empresa que os tornam mais dóceis e, de certa maneira, servis em relação ao 

que se espera de sua atuação junto aos subordinados (MOURA, 2016).  

 

Para as três categorias, a jornada de trabalho, em especial em períodos de alta 

demanda, é percebida como insuficiente para a realização de suas tarefas. Porém, 

eles não se queixam abertamente e negam o conflito com seus superiores e 

organização. Por conseguinte, como resultado dessa adesão consentida, eles têm 

sua vida e seu tempo ajustados ao controle da empresa (MOURA, 2016). 

 

Entretanto, a jornada de trabalho por si só não é suficiente para provocar o 

desequilíbrio entre vida profissional e pessoal. Outros elementos como relações de 

trabalho, pressão por resultados, luta incessante por ascensão profissional e 

condições de trabalho foram identificadas como possíveis usurpadores do tempo 

dedicado à vida social e familiar desses empregados. Todos esses elementos 

reunidos podem levar o empregado a perder o domínio sobre seu tempo e, portanto, 

a capacidade de gerir os espaços de trabalho e não-trabalho (CARDOSO, 2014; 

REZENDE, LIMA, 2016; GRISCI). Outrossim, esses sujeitos, muitas vezes, “não têm 

a consciência dos danos que essa não separação pode ocasionar” (FORTES et al., 

2016, p. 88), em sua saúde física e mental. 
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Portanto, assim como observado por LIMA (1996, p. 192), a qualidade do equilíbrio 

desses empregados em relação à vida profissional e pessoal é precária, e “à medida 

que eles se aproximam da hierarquia da empresa”, se torna mais precária ainda. 

Além disso, aqueles que conseguem alcançar um melhor equilíbrio são os que 

recusam os cargos mais elevados hierarquicamente, porém, são exceções nesse 

contexto laboral. 

 

6.2 Fazer o que sabe mais e aplicar suas ideias 

 

As três categorias socioprofissionais revelaram que regularmente fazem o que 

gostam, bem como percebem a possibilidade de expor suas ideias, porém, de forma 

limitada, pois prevalece para alguns empregados, a “verdade absoluta” da chefia 

imediata. Essa percepção foi mais acentuada para o pessoal administrativo, que 

enxerga no seu superior imediato um forte concorrente para atingir seus objetivos na 

CIC. 

 

Os gestores entendem que a possibilidade de aplicar suas ideias é total e são 

incentivados pela empresa a estimular seus subordinados a participarem das 

decisões para melhorar os resultados. Nesse sentido, para esta categoria é 

conferida legitimidade de representação das políticas da empresa perante aos 

demais empregados (DOURADO; CARVALHO, 2007), para extrair deles melhor 

desempenho.  

 

Dessa forma, observa-se que a empresa confere aos empregados “concessões 

como mera forma de manter seus patamares de produtividade” (FORTES et al. 

2016, p. 89). Cria grupos de trabalho para melhorar seu desempenho em diversas 

áreas de seu contexto laboral, com as seguintes finalidades, conforme seu Diretor 

Técnico e Industrial: reduzir custos, eliminar desperdícios, melhorar os níveis de 

qualidade, elaborar projetos de inovação, solucionar problemas, entre outros. Tais 

grupos sugerem a sensação de participação e autonomia para os empregados 

tomarem decisões pertinentes aos seus setores de atuação na empresa, segundo o 

diretor supracitado. 
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Entretanto, vale ressaltar que, de acordo com (HACKMAN; OLDHAM, 1975; 

WERTHER; DAVIS, 1979; WESTLEY, 1983), a presença ou não de sensação de 

autonomia depende do grau de liberdade que o trabalhador tem para decidir em 

relação à tarefa que é executada, sendo esta diretamente associada à possibilidade 

de aplicar suas ideias e habilidades no contexto de seu trabalho. 

 

Comumente, as três categorias percebem que podem utilizar suas diferentes 

habilidades nas tarefas que realizam. Para os empregados do setor operacional, 

essa percepção se dá durante suas “folgas” durante sua jornada de trabalho, ou 

seja, quando concluem suas tarefas, eles são estimulados a ajudarem os colegas e 

realizarem outras atividades. Os operacionais percebem essa possibilidade como 

natural e estimulante para exercer aprendizado profissional com o acúmulo de 

funções (polivalência) (PADILHA, 2010). 

 

O pessoal do setor administrativo vê que essa oportunidade não é dada como 

prometido nas políticas da empresa. Para esta categoria, existe uma lacuna entre o 

que se fala e o que se pratica em relação à possibilidade de utilizar suas diferentes 

capacidades. Dessa forma, o que se observa na percepção desses empregados são 

dissimulações discursivas que ocultam as verdadeiras práticas organizacionais da 

empresa (FORTES et al., 2016; MOURA, 2016). 

 

Os gestores, representantes legítimos dessas ideologias e práticas, afirmam 

enfaticamente que essas oportunidades são dadas e para mitigar qualquer tipo de 

insatisfação, negam o conflito tornando-o como algo natural no contexto do trabalho. 

Por outro lado, quando não conseguem negá-lo, o antecipam e resolvem cada 

situação individualmente para evitar a disseminação da insatisfação. Assim sendo, o 

que se vê de fato é uma espécie de instrumentalização que permite maior controle 

de seus subordinados, ao esconderem a verdadeira natureza de seus reais objetivos 

que nesse momento se confundem com os da organização (LIMA, 1996; 

DOURADO; CARVALHO, 2006). 

 

No entanto, para o trabalho ser significativo ele deve corresponder aos interesses e 

competências, além de dar prazer às pessoas que o realizam. Dessa forma, “o 
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trabalho para ter sentido, deveria coincidir com os interesses dos trabalhadores”, 

permitir o uso de suas habilidades, “estimular o desenvolvimento de seu potencial e 

capacitá-los a alcançar seus objetivos de forma eficaz” (VILAS BOAS; MORIN, 2014, 

p. 4), porém isso não ocorre na prática, em especial para os empregados do setor 

administrativo. 

 

Contudo, de acordo com os relatos dos empregados do setor operacional, para 

estes, há sensação de autorrealização no exercício da criatividade e utilização de 

suas capacidades dando significado à tarefa de acordo com o que aponta 

(HACKMAN; OLDHAM, 1975). Esta categoria entende que tem liberdade de colocar 

em prática seus conhecimentos adquiridos e que pode discordar das decisões que 

são pertinentes às suas respectivas tarefas no contexto do trabalho que realizam. 

 

Portanto, os operacionais percebem que são estimulados a participar das decisões e 

a expressarem sua criatividade e utilização de suas capacidades e habilidades. Tal 

percepção pode levá-los à sensação de autorrealização e identificação com aquilo 

que faz, de modo a desenvolver seu desenvolvimento pessoal e profissional 

(WALTON, 1973; WESTLEY, 1979). 

 

Para essa categoria, a adequação de suas habilidades ao dimensionamento de suas 

tarefas diante do contexto em que estão inseridos, bem como as oportunidades que 

lhes são dadas, mitigam uma possível sensação de isolamento e da lacuna existente 

entre a expectativa criada por eles em relação ao trabalho e sua efetiva realização 

(WESTLEY, 1979). 

 

Os gestores, conforme apontam Walton (1973) e Limongi-França (2001), entendem 

que há alinhamento entre o planejamento do trabalho e sua implementação para que 

o trabalhador possa executar tarefas que tenham significado para ele e promovam 

sua autoestima e o desenvolvimento de suas capacidades pessoais e profissionais. 

Dessa forma, eles “intencionalmente” não admitem que de fato existe um modus 

operandis na CIC de engajamento da subjetividade que caracteriza as relações de 

trabalho nas empresas modernas (MORIN, 2001). 
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6.3 Sensação de trabalho útil e bem feito 

 

As três categorias apresentaram forte compromisso com os resultados alcançados 

pela empresa e se disseram preocupadas com a imagem que ela tem no setor têxtil 

brasileiro e mundial. Adicionalmente, é reforçada a ideia entre os sujeitos 

entrevistados de que trabalham em uma empresa poderosa, mas que também se 

preocupa com seus empregados. A imagem que a empresa passa aos empregados, 

como sendo humanista e protetora tem reflexos característicos junto a eles, como 

por exemplo, eles raramente falam dos pontos negativos da empresa, contrapondo à 

espontaneidade em falar dos positivos, o que sugere certa dependência da empresa 

(LIMA, 1996). 

 

Outrossim, cabe ressaltar que, para Walton (1973), um trabalho que seja útil para o 

trabalhador se associa à imagem da empresa, ou seja, como os produtos e serviços 

fabricados com sua participação são avaliados pelo mercado e sociedade. 

Entretanto, segundo esse autor, faz-se necessário que haja feedback interno e 

externo, quanto aos resultados.  

 

Contudo, foi consenso entre as categorias analisadas que elementos como 

comunicação interna, feedback e reconhecimento são falhos, informais, 

assistemáticos ou quase inexistentes no ambiente laboral. A categoria do setor 

operacional chegou a mencionar a existência de uma avaliação de desempenho, 

porém não a considera regular, apesar de haver um Manual de Avaliação de 

Desempenho (MAD) que é um documento oficial da empresa e se encontra na 

gerência de Recursos Humanos. O MAD contempla inclusive a importância do 

feedback como se segue: 

 

O resultado da Avaliação de Desempenho não pode ser uma surpresa para 
o colaborador, porque durante o ano o gestor deve dar feedback sobre o 
desempenho do profissional. (...) Este é um processo rico para o gestor dar 
feedback para os seus colaboradores, recomendamos a anotação das 
percepções que os outros membros do comitê têm sobre o profissional 
(MANUAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMENHO, CIC, p. 11). 

 

Dessa forma, cabe reforçar que “o trabalho é significativo quando se é reconhecido” 

(VILAS BOAS; MORIN, 2014, p. 4) e para as autoras, o reconhecimento e sua 
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valorização são elementos essenciais para incentivar o comportamento produtivo e a 

autopercepção profissional. Nessa direção, Hackman e Oldham (1975) descrevem 

que a sensação de trabalho bem feito ocorre quando o trabalhador é reconhecido 

em relação à tarefa que realiza. Nada disso impede que se reconheçam no que 

fazem, o que é um importante regulador da saúde (CLOT, 2006). 

 

Para os operacionais, há sentido no trabalho que realizam e o conteúdo de seu 

trabalho, apesar de se mostrar repetitivo e rotineiro, não se mostrou suficiente para 

comprometer sua importância para essa categoria. Eles se identificam com seu 

trabalho justamente pelo seu conteúdo, além deles o considerarem importante em 

relação aos aspectos profissionais. Nesse sentido, em convergência com Hackman 

e Oldham (1975), para os empregados do setor operacional, o significado que 

atribuem ao trabalho que realizam contribui para melhorar sua autoimagem como 

profissionais. 

 

Entretanto, para o pessoal do administrativo, essa autopercepção profissional é 

identificada com um nível muito alto de comprometimento com os resultados que os 

leva a exigirem de si excelência e perfeição em relação ao trabalho que realizam. No 

entanto, é de ressaltar que um ambiente laboral que exige perfeição constante de 

seus empregados tem muita chance de não ser fácil de conviver (LIMA, 1996) e 

levá-los a comprometer algo que dizem dar muita importância no ambiente laboral, 

isto é, seus relacionamentos interpessoais. 

 

Os gestores se mostram à disposição total da empresa e, na condição de fortemente 

engajados com os objetivos dela, tornam-se um terreno fértil para a introjeção de 

suas estratégias e ideologias. Observa-se que os sujeitos desta categoria muitas 

vezes só podem contar com eles mesmos e se veem cada vez mais identificados 

com os interesses da empresa (MOURA, 2016).  

 

Dessa forma, entendem que o reconhecimento e feedback são simples formalidades 

no contexto de trabalho e replicam com seus subordinados o que recebem da 

empresa, ou seja, meros “tapinhas nas costas” como forma de reconhecer seu 
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esforço pessoal, o que reforça o caráter instrumental da relação que estabelecem 

com os subordinados. 

 

Essa lógica instrumental quanto ao que se espera dos empregados está 

contemplada no Manual de Avaliação de Desempenho da empresa, conforme pode 

ser observado a seguir: 

 

Para enfrentarmos os desafios, garantirmos a competitividade e 
expandirmos é imprescindível que tenhamos colaboradores 
comprometidos e engajados no alcance e superação dos resultados. 
Desta forma, para que todos estejam na mesma direção, passaremos a 
adotar Contrato de Performance, ou seja, um conjunto de metas pré 
definidas para orientá-lo sobre os resultados esperados para o ano 
(MANUAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMENHO, CIC, 2017, p. 2). (Grifo 
nosso) 

 

A empresa considera imprescindível e deixa clara a necessidade de empregados 

comprometidos e engajados com suas políticas de resultados, e vai além, define 

metas de superação. Após a realização da avaliação de desempenho junto às 

categorias socioprofissionais dos operacionais e administrativos, os gestores trazem 

para o Comitê informações (fatos e dados) relevantes destas categorias. Durante a 

apresentação para o grupo de gestores, o superior imediato aborda os resultados 

comprovados, mencionando os destaques. Para que o processo de comparação do 

desempenho aconteça, os gestores avaliam um grupo de profissionais com cargos 

que apresentam atividades de mesma complexidade.  

 

Porém, não são apresentados os resultados dos profissionais que atingiram a 

classificação “Atende ao Esperado”, ou seja, que cumpriram as suas atribuições, 

porque essa classificação é esperada e satisfatória, uma vez que as metas devem 

ser “suficientemente desafiadores”. Essa classificação significa que o empregado fez 

um bom trabalho, se dedicou para atingir os resultados planejados, conforme o 

Quadro 16 abaixo: 
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Quadro 16 – Classificação do Desempenho Comparado na CIC 

Faixa de classificação Definição de cada nível 

Supera o Esperado Este nível é alcançado por poucos. O 
profissional supera, de longe, as 
expectativas do período, definindo novos 
padrões de desempenho excepcional, 
cumprindo-o com nível alto de qualidade. 
Há um consenso por parte dos gestores  
que os  resultados superam as expectativas 
e que as interações com outros são sempre 
bem sucedidas. 

Atende ao Esperado 
 

O desempenho é competente, eficiente e 
construtivo, demonstra qualidade no 
trabalho, cumprindo os objetivos e 
superando alguns. Tanto os resultados 
quanto a maneira pela qual o trabalho é 
realizado servem de referência para os 
outros. Faz o seu trabalho com excelência. 

Atende com Ressalvas Apresenta desempenho inferior aos demais. 
Pode alcançar os objetivos, porém isto 
demanda esforços superiores comparado 
aos outros profissionais.   Seu trabalho 
requer uma supervisão maior do que 
deveria. 

Não Atende ao Esperado 
 

Apresenta desempenho muito inferior aos 
demais. Não atinge os objetivos com 
frequência e a qualidade é inferior. 

Fonte: Manual de Avaliação de Desempenho (CIC, 2017, p. 11). 

 

De acordo com o observado no quadro acima, são apresentados os profissionais 

que geraram resultados, comprovadamente, acima da média, ou seja, classificados 

como “Supera o Esperado”. Essa classificação individual e o desempenho da 

empresa determinam o valor a ser pago a título de participação nos lucros ou 

resultados alcançados pela empresa, conforme será discutido no próximo 

subcapítulo. 

 

De modo geral, foi consenso entre as categorias analisadas, a sensação de 

realizarem um trabalho útil na empresa. Nesse sentido, Morin (2001), descreve que 

para um trabalho auferir a sensação de ser útil, ele deve promover satisfação 

quando de se sua realização e para a autora, o trabalho deve ser realizado de forma 

eficiente e levar a algum resultado, ou seja, para quem o realiza é essencial que os 

objetivos do trabalho estejam claros (finalidade) e que os resultados tenham valor 

aos olhos de quem o realiza (eficiência). Nessa direção, “para o trabalho ser 

significativo, é importante fazer algo que seja útil para alguma coisa ou para alguém, 
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ou um trabalho que contribui para os outros ou para a sociedade” (VILAS BOAS; 

MORIN, 2014, p.3). 

 

Entretanto, diante de expressiva exigência por resultados conforme demonstrado 

formalmente no Manual de Avaliação de Desempenho da CIC, a empresa 

negligencia quanto às relações de trabalho ao não oferecer feedback e 

reconhecimento como o deveria fazer conforme esperado por seus empregados. 

Cabe ressaltar que é necessário que haja feedback interno e externo ao 

desempenho alcançado para que o trabalhador tenha conhecimento dos resultados 

do trabalho por ele realizado, independente de sua performance (Hackman; Oldham, 

1975), pois a motivação interna ao trabalho com sentimento pessoal e intrínseco do 

empregado em relação às tarefas executadas provém da sensação de ter realizado 

um trabalho útil e que faça sentido. 

 

Nessa linha de pensamento, Walton (1973) e Werther e Davis (1983) associam a 

sensação de um trabalho útil à identidade com a tarefa, a partir do pressuposto de 

que há por parte do trabalhador o conhecimento prévio da atividade que realiza, bem 

como da necessidade de haver o feedback por parte da empresa e dos colegas com 

o fornecimento de indicadores sobre o desempenho alcançado. 

 

6.4 Desenvolvimento pessoal e perspectivas de carreira 

 

Foi consenso entre as categorias analisadas de que existe a possibilidade de 

ascender na carreira na empresa, porém é necessário muito esforço pessoal e 

qualificação constante. Outrossim, a empresa endossa essa percepção ao fazer 

constar em suas políticas de treinamento e desenvolvimento que a “carreira é uma 

responsabilidade do próprio empregado e que a CIC disponibiliza o perfil dos cargos 

(incluindo as qualificações que são requeridas para cada cargo)” (GERÊNCIA DE 

RECURSOS HUMANOS DA CIC, 2017). Também foi mencionada a importância do 

tempo de empresa para ascensão profissional no contexto do trabalho. A TAB. 1, a 

seguir, reflete bem essa necessidade de formação acadêmica e qualificação 

contínua para alcançar cargos de chefia na CIC.  
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Tabela 1 – Ocupação de cargos de chefia por grau de instrução. 

Grau de instrução Número de Ocupantes Número de Ocupantes em (%) 

Pós-graduação 18 34,62% 
Graduação Completa 27 51,92% 
Graduação Incompleta 2 3,85% 
Ensino Médio Completo 4 7,69% 
Ensino Médio Incompleto 1 1,92% 
Total 52 100% 

Fonte: Gerência de Recursos Humanos da CIC, 2017. 

 

De acordo com os dados da TAB. 1, verifica-se que dos cinquenta e dois cargos de 

chefia, apenas cinco empregados não cursaram o nível superior ou possuíam 

educação superior incompleta, ou seja, 90,38% dos cargos de chefia na empresa 

são ocupados por pessoas que investem na educação e no aprendizado contínuo. 

 

Os empregados da CIC percebem a existência de possibilidades de crescimento, 

desafios e aprendizado, no seu ambiente de trabalho e tal percepção reforça a 

constatação de que estes são alguns dos motivos que podem vir a determinar que 

as pessoas desejem permanecer por longo tempo nas organizações (LIMONGI-

FRANÇA, 2015). Nesse sentido, no ano de 2016, o percentual de assalariados para 

um total de 1.316 empregados diretos e formais com mais de sete anos de trabalho 

na empresa foi de 58,38%. Destes, 36,91% tinham mais de quinze anos de tempo 

de empresa. 

 

Na unidade “Fiação”, dois relatos na categoria do setor operacional apontaram para 

uma possível segregação de cargos de chefia em relação ao gênero. Esta 

constatação é no mínimo contraditória em relação à realidade brasileira que vem 

apresentando um número de mulheres em cargos de liderança em plena ascensão, 

de acordo com pesquisa International Business Report (IBR) - Women in Business, 

realizada pela Grant Thornton (2016), em 36 países. De 2015 para 2016, o índice 

caiu de 57% para 53% em relação ao volume de empresas no país sem mulheres 

em cargos de liderança. Em 2013, 33% das companhias diziam não contar com 
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mulheres em postos mais elevados e estratégicos, mesma percentagem da média 

global de empresas sem executivas líderes hoje (33%), segundo o estudo15. 

Ao analisar o motivo pelo qual ocorre essa percepção negativa em relação à 

igualdade de oportunidades por gênero na empresa, foram identificados em 

pesquisa documental nos registros da área de Recursos Humanos da CIC, para a 

ocupação de cargos de chefia, os números apresentados na TAB. 2, considerando 

gênero e faixa etária. 

 

Tabela 2 – Ocupação de Cargos de Chefia por gênero 

Gênero Ocupantes de cargos de chefia Ocupantes de cargos de chefia em (%) 

Mulheres 25 48,07 
Homens 27 51,93 
Total 52 100 

Fonte: Gerência de Recursos Humanos da CIC, 2017. 

 

Os dados demonstram que a possibilidade de igualdade de oportunidades de 

ascensão na carreira dentro da empresa em relação ao gênero, no geral, se mostra 

igualitário, pois dos cinquenta e dois cargos de chefia existentes na CIC, vinte e 

cinco são ocupados por mulheres, o que representa um percentual de 48, 07%, e 

vinte e sete são ocupados por homens, representado 51,93 %. 

 

De acordo com os dados apresentados na TAB. 3 a seguir, proporcionalmente as 

mulheres ocupam mais cargos de chefia do que os homens na CIC, pois do total de 

empregados da empresa, as mulheres reperesentam 31,92%, enquanto que os 

homens correspondem a 68,08%. 

 

Tabela 3 – Distribuição dos empregados por gênero na CIC no ano de 2016 

Fonte: Gerência de Recursos Humanos da CIC, 2017. 

 

                                            
15

  Grant Thornton. Número de mulheres em cargos de liderança tem ligeira alta no Brasil. 
Disponível em: <http://www.grantthornton.com.br/insights/articles-and-publications/women-in-
business-2016/>. Acesso em: 03 jan. 2017. 

Distribuição dos funcionários por gênero 

Ano Homens Mulheres Total 

2016 
896 420 1316 

68,08% 31,92% 100% 
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No caso dos operacionais, apesar de constatado que há igualdade de possibilidades 

para o fator gênero, isso não foi percebido pelo menos para duas mulheres que 

trabalham na unidade de “Fiação”.  Aprofundando mais nos detalhes inerentes a 

essa percepção, constatou-se que naquela unidade, dos três cargos de chefia 

existentes, nenhum é ocupado por mulheres. Portanto, apesar de haver igualdade 

de oportunidades de ascensão na carreira por gênero quando analisados os 

números no geral, constata-se que para a unidade “Fiação” isso não se confirma. 

 

Entretanto, ao retornarmos às demais categorias analisadas, essa percepção sofre 

algumas alterações, pois regularmente, de acordo com os empregados que 

trabalham no setor administrativo, depende da vontade da chefia para se alcançar 

ascensão na carreira. Para essa categoria, as oportunidades de crescimento 

profissional na CIC podem não corresponder ao discurso daqueles que ocupam 

cargos de chefia. 

 

Apesar desta constatação, eles não medem esforços para sua ascensão na carreira 

e procuram uma polivalência que os mantém esperançosos por promoções no curto 

prazo. Por conseguinte, passam uma ilusória sensação de harmonia no ambiente de 

trabalho “engajados num processo de mobilidade ascendente” (LIMA, 1996, p. 173), 

 

Assim, observa-se que os gestores em sua luta geralmente solitária para se 

manterem nos cargos em que se encontram, bem como almejarem postos mais 

elevados na pirâmide hierárquica da empresa, não medem esforços para 

representarem seus interesses podendo configurar uma quase “relação fusional” 

(LIMA, 1996, p. 201). Seja como for, percebe-se que essa adesão consentida sugere 

que os interesses individuais dessa categoria não diferem muito dos da empresa. 

 

Para as três categorias entrevistadas, aqueles que quiserem aproveitar as 

oportunidades de ascensão na carreia na CIC, devem procurar qualificação 

constante e se dedicar aos estudos. No entanto, em especial, para o pessoal de 

escritório e os gestores, a busca pela ascensão profissional parece levá-los a 

direcionar excessivamente suas vidas para a carreira (MOURA, 2016).  
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6.5 Sensação de um emprego seguro 

 

Um dos aspectos que demonstrou forte sensação de satisfação entre os 

empregados foi em relação às condições de trabalho, isto é, quanto à estrutura 

física, como ventilação, iluminação, ruídos, ergonomia e equipamentos, houve 

consenso entre as categorias de que a CIC oferece todas as condições necessárias 

para realizar suas tarefas, bem como atende às normas constitucionais e garante 

seus direitos trabalhistas. Porém, houve relatos de que a empresa não cumpria a 

intrajornada de descanso, embora houvesse um acordo coletivo celebrado entre o 

sindicato da categoria e a empresa que autorizava uma redução desse período de 

descanso.  

 

De modo a elucidar qualquer dúvida acerca desse assunto, realizou-se uma 

pesquisa documental para averiguar a veracidade das informações. Nesse sentido, 

o acordo coletivo com anuência do sindicato determinava que em vez da pausa de 

descanso de uma hora, a empresa concedesse apenas 40 minutos de descanso aos 

funcionários. O mesmo tinha vigência desde o ano de 2013, e perdurou até julho de 

2016, quando houve a sentença condenatória expedida pela juíza Rita de Cássia 

Barquette Nascimento, do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Vara do 

Trabalho de Cataguases, Minas Gerais. 

 

Quando analisados os laudos do processo em pesquisa documental, constatou-se 

que em um dos casos julgados, um funcionário, por decisão individual, pleiteou o 

pagamento de uma hora-extra diária pela redução do intervalo. Sem negar o fato, a 

CIC afirmou que a redução foi fruto de norma coletiva para atender a interesse dos 

próprios empregados que teriam redigido um abaixo-assinado pleiteando a redução 

do intervalo intrajornada. 

 

Analisando o caso, a juíza constatou que, de fato, os últimos acordos coletivos 

assinados pela categoria trazem cláusulas autorizando a redução do intervalo para 

refeição e descanso, fixando-o em 40 minutos na jornada de 8 horas diárias. 

Também ficou acordado que a Companhia poderia estabelecer jornada de 7 horas e 

20 minutos, com intervalo de 40 minutos. 
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Em síntese, para a juíza, essas normas não são válidas. Ela destacou em seu 

parecer que, "efetivamente, o direito em causa, em essência, não é transacionável, 

pois decorre de norma legal, de ordem pública, de caráter protetivo, biológico, que 

não está sujeita à negociação coletiva". Nesse sentido, significa que, como o direito 

ao intervalo para refeição e descanso é regulado por norma de ordem pública, de 

proteção à saúde e segurança no trabalho, será inválida qualquer norma negociada 

pela categoria, tendente a reduzir o intervalo a limite abaixo do mínimo previsto na 

lei. Ao julgar recurso proposto pela empresa, o Tribunal Regional do Trabalho – TRT 

de Minas Gerais confirmou a condenação. 

 

Em recente pesquisa sobre essa questão, constatou-se que o recurso da CIC ao 

Tribunal Superior do Trabalho foi negado por unanimidade na data de 07 de 

dezembro de 2016. A alegação da Segunda Turma que julgou o recurso para sua 

negação foi a mesma adotada pela Juíza supracitada, a saber: contrariedade à 

Súmula 437, II, do TST, art. 71 da CLT, e art. 7º, XXII da CF16. 

 

Na tentativa de amenizar os efeitos ruinosos provocados pela repetição e rotina 

dessas tarefas, além das políticas de proteção e prevenção de acidentes praticados 

pela empresa, tais como palestras educativas, campanhas preventivas de doenças, 

CIPA e SIPAT, avaliação regular dos postos de trabalho (Comitê de Ergonomia), ela 

adotou a prática de realização de ginástica laboral, antes, durante e depois da 

jornada de trabalho. A ideia foi bem aceita por eles, porém, esta foi interrompida em 

meados do ano de 2016. Outra estratégia adotada pela empresa é a realização de 

reuniões regulares para discutir os Determinantes de Segurança e Saúde – DSS no 

contexto de trabalho da CIC.  

 

Porém, ambas as estratégias estão paralisadas para que possam ser revistas e 

“repaginadas”, conforme informou o gerente de Recursos Humanos da empresa. 

Segundo ele, a organização está se adequando às exigências legais da NR12, 

                                            
16

  BRASIL. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/416533425/andamento-
do-processo-n-0000606-3820155030052-rr-07-12-2016-do-tst?ref=topic_feed>. Acesso em: 03 
mar. 2017. 

 

https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/416533425/andamento-do-processo-n-0000606-3820155030052-rr-07-12-2016-do-tst?ref=topic_feed
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/416533425/andamento-do-processo-n-0000606-3820155030052-rr-07-12-2016-do-tst?ref=topic_feed
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implantando ações de controle da segurança no trabalho relacionadas às novas 

exigências de utilização de máquinas e equipamentos. 

 

Como já mencionado, observa-se, de modo geral, que os sujeitos da pesquisa, de 

forma quase consensual, apesar de algumas insatisfações, percebem suas 

condições de trabalho como satisfatórias e tal satisfação pode estar associada ao 

baixo número de acidentes registrados na empresa, nos últimos anos. De acordo 

com a TAB. 4, o número de acidentes no período de 01/2007 a 01/2016 foi em 

média de 19 por ano. Ressalta-se que entre os acidentes registrados pela gerência 

de Recursos Humanos da CIC, estão incluídos os acidentes de trabalho e de trajeto. 

Entretanto, esse departamento não informou quantos foram os acidentes por tipo.  

 

Tabela 4 – Número de Acidentes por ano na CIC 

Categoria 
Socioprofissional 

Ano de ocorrência dos acidentes no trabalho 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

Administrativo - - - - 1 3 1 3 2 2 - 
Gestor  - 1 - - - - - - 1 - - 
Operacional 8 10 8 10 10 10 30 30 20 40 4 
Total 8 11 8 10 11 13 31 33 23 42 4 

Fonte: Gerência de Recursos Humanos da CIC, 2017. 
*Contagem dos acidentes até o mês 02/2017. 

 

No mesmo período, a média de acidentes com afastamento do trabalho foi de 62,9 

dias em média, conforme os dados apresentados na TAB. 5. 

 

Tabela 5 – Número de acidentes no trabalho com afastamento na CIC. 

Afastamento do 
trabalho 

Ano de ocorrência dos acidentes no trabalho com afastamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 
Total 14 10 0 10 53 51 65 165 74 187 0 

Fonte: Gerência de Recursos Humanos da CIC, 2017. 
*Contagem dos acidentes até o mês 02/2017. 

 

Nesse sentido, um indicador importante que pode estar associado à qualidade de 

vida dos empregados e que deve ser analisado com frequência pela empresa é o 

índice de absenteísmo, que mede a diminuição da carga total de horas de trabalho e 

que pode também demonstrar, quando apresentar níveis altos, desequilíbrio do 

número de horas trabalhadas (SANCINETT et al., 2011).  
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Entretanto, os dados apresentados na TAB. 6 demonstram um percentual dentro dos 

limites aceitáveis para esse indicador nos últimos cinco anos. Segundo Bispo (2007), 

o índice de absenteísmo, para ser aceitável deve estar em média em torno de 2,7% 

no mês, porém, este pode variar até 6% dependo da classe socioprofissional. 

 

Tabela 6 – Índice de absenteísmo na CIC 

Fonte: Gerência de Recursos Humanos da CIC, 2017. 

 

Os números apresentados na TAB. 6 demonstram que o índice de absenteísmo na 

CIC para todos os anos analisados se encontra abaixo do percentual considerado 

como aceitável. Adicionalmente, os números da CIC também podem ser 

considerados bons quando comparados aos de Minas Gerais e do Brasil, em relação 

aos dias perdidos com absenteísmo no ambiente de trabalho, para o ano de 2016 no 

quesito “acidentes de trabalho”. No entanto, para o quesito “saúde”, os números 

estão superiores ao de Minas Gerais e do Brasil, conforme mostra a TAB. 7. 

 

Tabela 7 – Relato de absenteísmo relacionado à saúde e acidentes de trabalho 
 

Número de dias de absenteísmo CIC Minas Gerais Brasil 

Pelo menos um dia de absenteísmo por motivos 
relacionados à saúde. 

42,3% 29,0% 28,3% 

Pelo menos um dia de absenteísmo por motivos 
relacionados a acidentes de trabalho. 

3,2% 4,1% 5,5% 

Fonte: Gerência de Recursos Humanos da CIC, 2017. 

 

Portanto, independentemente da categoria profissional, o absenteísmo está 

associado a outros elementos como relações de trabalho, pressão por resultados, 

jornada de trabalho, luta incessante por ascensão profissional, condições físicas de 

trabalho, doenças ocupacionais, acidentes de trabalho. O seu “índice elevado pode 

desorganizar o serviço, gerar insatisfação e sobrecarga entre os profissionais 

presentes”, além de reduzir a produção e aumentar o custo operacional, podendo 

comprometer a qualidade dos produtos (SANCINETT et al., 2011, p. 109). 

Ano Média Anual Média Mensal 

2016 19,15% 1,60% 
2015 22,02% 1,84% 
2014 23,98% 1,99% 
2013 20,65% 1,72% 
2012 15,36% 1,28% 
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Por outro lado, o baixo índice de absenteísmo na CIC representado na TAB. 6pode 

estar associado ao fenômeno do presenteísmo, o qual leva o trabalhador a 

comparecer ao trabalho apesar de estar “enfermo”, o que afeta seu desempenho. 

Este fenômeno, “transita, nos últimos anos, nos diversos âmbitos laborais” em razão 

das mudanças ocorridas no mundo do trabalho (ZANELLI, 2016, p. 134). Para este 

autor, apesar do presenteísmo ser um fenômeno qualificado como emergente na 

literatura científica, ele se manifesta em especial em relação às situações inerentes,  

 

às restrições financeiras, à insegurança e ao desemprego. São 
concomitantes às reestruturações organizacionais, alterações nos modos de 
gestão, redução no número de efetivos ou demissões, acompanhados de 
pressão nas atividades de trabalho e incertezas entre os trabalhadores 
(ZANETTI, 2016, p. 134). 

 

Observa-se que essas situações são comuns entre os trabalhadores das empresas 

do setor industrial brasileiro no contexto socioeconômico atual. No caso da CIC, 

percebe-se alto grau de comprometimento dos sujeitos da pesquisa para com a 

empresa, diante das pressões por resultados. Além disso, a empresa vem desde a 

última década do século passado por uma reestruturação no modelo de gestão para 

se adequar às exigências do mercado. Os relatos dos sujeitos entrevistados 

apresentaram flagrante preocupação em relação ao desemprego, mesmo eles 

demonstrando confiança na capacidade de recuperação da empresa num cenário de 

acirrada competição empresarial no setor têxtil. 

 

Assim, o baixo absenteísmo identificado na empresa pode sugerir a presença do 

presenteísmo levando o empregado da CIC a optar por ir ao trabalho, mesmo em 

condições impróprias de saúde para o exercício de suas tarefas, o que explicaria 

sua permanência no local de trabalho como um mero presenteísta (ZANELLI, 2016). 

Não obstante, cabe salientar, que os dados desta pesquisa, bem como sua 

profundidade, não são suficientes para qualquer afirmação a respeito da ocorrência 

do presenteísmo no âmbito laboral da empresa, porém considera-se válido o registro 

de tal possibilidade. 

 

De acordo com as TAB. 4 e 5, os últimos anos apresentaram respectivamente 

números mais elevados de acidentes e afastamento do trabalho, o mesmo se repete 
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para o número de dias de absenteísmo no ano de 2016 devido a problemas de 

“saúde” conforme apresentado na TAB. 7, coincidindo com o período onde a crise 

econômica se apresentou de forma mais severa para o setor têxtil brasileiro (ABIT, 

2017). Segundo essa entidade, o setor apresentou perdas de 30% em investimentos 

e com a diminuição de 20 mil vagas de postos de trabalho, em 2014. Ademais, a 

indústria têxtil brasileira viveu, nesse período, a sua pior crise. Acompanhando o 

cenário, Minas Gerais, terceiro maior produtor têxtil e de confecção brasileira, 

apresentou, no mesmo ano de 2014, um déficit na balança comercial de 15,3%, 

comparado aos resultados de 2013. 

 

Nessa direção, em 2016, as importações em Minas Gerais para o setor 

apresentaram um aumento de 18,98%, enquanto as exportações não ultrapassaram 

os 6,51%. No entanto, o setor mostra recuperação no início de 2017 com um 

crescimento de 10,8% anotado no mês de janeiro (IBGE, 2017).  

 

Contudo, é se de notar que, de acordo com os números apresentados, esse período 

se mostrou repleto de incertezas e impôs às empresas desse setor industrial, 

medidas que levaram à reestruturação do trabalho que muitas vezes exigiram de 

seus empregados maior esforço e dedicação. Esse processo de transformação foi 

necessário para que se mantivessem competitivas (FORTES et al., 2016). O cenário 

favorecia a precarização e, em muitas empresas, as condições de trabalho 

colocaram os empregados mais expostos a fatores de riscos para a saúde 

(PADILHA, 2010). 

 

Segundo o presidente do Sindicato de Fiação e Tecelagem de Cataguases, os 

números de acidentes de trabalho na CIC estão dentro de um patamar considerado 

muito bom se forem comparados aos do setor na cidade, e até mesmo, no Brasil, 

apesar de não ter dados para apresentar. A TAB. 7 confirma que a CIC, de fato, 

apresenta números menores que as demais empresas do setor em Minas Gerais e 

no Brasil17. Portanto, em relação às políticas adotadas pela empresa, percebe-se 

                                            
17

  Em relação aos acidentes de trabalho, essa dificuldade de precisar a quantidade de acidentes 

formais no ambiente de trabalho se dá em razão do quesito “Sem CAT - Comunicação de Acidente 
do Trabalho”, ou seja, muitas empresas não apresentam formalmente essa comunicação aos 
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que existem ações no sentido de reduzir o número de acidentes no ambiente de 

trabalho nas duas unidades pesquisadas, confirmando os relatos dos entrevistados.  

 

Por outro lado, a comunicação falha e ineficaz foi novamente consenso entre as 

categorias. No entanto, salienta-se que a empresa comunica aos seus empregados 

o que lhe interessa (DOURADO; CARVALHO, 2006). Contudo, de acordo com Morin 

(2001), um trabalho significativo e que tenha sentido para o trabalhador deve 

demonstrar para ele, clareza e importância dos seus objetivos.  

 

A crise econômica vigente no país é um elemento que invariavelmente preocupa as 

três categorias. Nesse sentido, aspectos como o sentimento de vulnerabilidade e 

tensão provocado pela insegurança no emprego podem influenciar negativamente 

na qualidade de vida dos empregados, (WALTON, 1973; WESTLEY, 1979), e 

podem afetar em especial sua saúde mental causando transtornos com a presença 

principalmente de ansiedade, depressão e estresse, relacionados à insegurança 

quanto ao emprego (SELIGMANN-SILVA, 2008).  

 

Entretanto, conforme salientado pelos sujeitos, a empresa tem revertido essa 

situação, ao apresentar mais admissões do que demissões nos últimos meses de 

2016, conforme dados na TAB. 8, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

órgãos oficiais para seu registro, de modo a camuflar as estatísticas. A Comunicação de Acidente 
de Trabalho (CAT) é um documento emitido para reconhecer tanto um acidente de trabalho ou de 
trajeto bem como uma doença ocupacional, de acordo com a Lei 8.213/91. Hoje em dia é emitida 
online. Após a emissão, vai imediatamente constar no banco de dados do INSS. Disponível em: 
http://www.previdencia.gov.br/servicos-ao-cidadao/todos-os-servicos/comunicacao-de-acidente-
de-trabalho. Acesso em: 10/03/2017. 

 

http://www.previdencia.gov.br/servicos-ao-cidadao/todos-os-servicos/comunicacao-de-acidente-de-trabalho
http://www.previdencia.gov.br/servicos-ao-cidadao/todos-os-servicos/comunicacao-de-acidente-de-trabalho
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Tabela 8 – Percentual de admissões e demissões no setor têxtil na Microrregião de 

Cataguases 

Admissões e Demissões na Microrregião de Cataguases – Minas Gerais 

Ano Admissões Demissões 

2007 62,97% 37,03% 
2008 54,82% 45,18% 
2009 37,09% 62,91% 
2010 49,20% 50,80% 
2011 49,01% 50,99% 
2012 39,24% 60,76% 
2013 53,27% 46,73% 
2014 48,69% 51,31% 
2015 41,98% 58,02% 
2016 51,86% 48,14% 

Fonte: CAGED, 2017. 

 

Na TAB. 8, os dados na cor vermelha demonstram que, durante mais da metade da 

última década, as demissões foram superiores às admissões, convergindo para uma 

percepção de que o setor têxtil na microrregião de Cataguases, de fato sofreu 

impactos negativos provocados pela crise econômica mundial e, como 

consequência, reduziu consideravelmente o número de postos de trabalho. De modo 

a confirmar as verbalizações dos entrevistados de que a CIC vem acompanhando 

esse movimento de recuperação do setor, a TAB. 9 apresenta a evolução do número 

de empregados no período compreendido entre 2006 e 2016. 

 

Tabela 9 – Variação do número de demissões e demissões CIC 

Variação do número de admissões e demissões na CIC de ano para ano 

Ano Nº Funcionários   Período analisado Variação no Período  Variação no Período em %  

2006 1265 De 2007 para 2006 110 8,70% 
2007 1375 De 2008 para 2007 100 7,27% 
2008 1475 De 2009 para 2008 48 3,25% 
2009 1523 De 2010 para 2009 -7 -0,46% 
2010 1516 De 2011 para 2010 13 0,86% 
2011 1529 De 2012 para 2011 -261 -17,07% 
2012 1268 De 2013 para 2012 65 5,13% 
2013 1333 De 2014 para 2013 -197 -14,78% 
2014 1136 De 2015 para 2014 32 2,82% 
2015 1168 De 2016 para 2015 148 12,67% 
2016 1316 - - - 

Fonte: Gerência de Recursos Humanos da CIC, 2017. 

 

De acordo com a TAB. 9, houve redução de postos de trabalho na CIC nos anos 

destacados na cor vermelha, ou seja, em 2010, 2012 e 2014, enquanto que na 

microrregião de Cataguases onde a mesma se encontra instalada, o número de 



191 

 

postos de trabalho foi reduzido para o mesmo período, ou seja, nos anos de 2009, 

2010, 2011, 2012, 2014 e 2015, conforme apresentado na TAB. 8. Esses números 

corroboram para ratificarem as verbalizações dos entrevistados quanto à capacidade 

e competitividade da empresa diante da crise econômica, e de sua 

representatividade no setor têxtil brasileiro.  

 

De acordo com os relatos dos próprios empregados, a insegurança em relação ao 

emprego é reduzida diante dos números demonstrados, colaborando para a 

ocorrência de sensação de um emprego seguro. Outro fator que pode contribuir para 

essa percepção é o fato de apenas 33,34% das empresas do setor que existiam em 

Cataguases até a década de 1990, ainda estarem em atividade, sendo que a CIC se 

encontra entre elas. Conforme já mencionado, o setor mostra sinais de recuperação 

no início de 2017, com um crescimento de 10,8% (IBGE, 2017). Segundo (MORIN, 

2001), pode-se associar a sensação de um emprego seguro à independência 

financeira que o emprego pode proporcionar ao trabalhador e às boas condições de 

trabalho. 

 

6.6 Sensação de ser bem remunerado por seu trabalho 

 

A CIC adota uma política salarial que contempla recompensas econômicas 

associadas a recompensas simbólicas que são bem vistas pelas três categorias. 

Igualmente, permite a participação dos empregados nos lucros e resultados em um 

esforço de dar a eles a sensação de serem pequenos acionistas da empresa (LIMA, 

1996). Portanto, espera-se que os empregados se sintam motivados e engajados a 

“vestir a camisa” da empresa para buscar o crescimento não apenas individual, mas 

de toda a organização (AQUINO; FERNANDES, 2013, p. 58). 

 

Nessa direção, as três categorias, incluindo aqueles entrevistados que apontaram 

alguma insatisfação pessoal, se mostraram satisfeitas com sua remuneração e a 

consideram justa e adequada às tarefas que realizam. O pessoal do setor 

administrativo é quem mais se mostra atento às remunerações que o mercado 

oferece, revelando seu forte apego aos ganhos materiais. Porém, merece destaque 

a forma como os gestores defendem a política salarial da empresa. Seus relatos 
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evidenciam e reforçam a adesão e o engajamento desta categoria aos programas da 

empresa que, nas entrelinhas, visam os interesses organizacionais.  

 

É relevante salientar, que a percepção de satisfação dos empregados da empresa 

pesquisada em relação à sua remuneração pode estar atrelada ao seu baixo índice 

de rotatividade, quando comparados os números de admissões e demissões no 

período compreendido entre 2012 e 2016. Dessa forma, a TAB. 10 apresenta os 

números referentes ao turnover da CIC nesse período. 

 

Tabela 10 – Turnover da CIC entre 2012 e 2016 

Ano Média Anual Média Mensal 

2016 11,95% 1,00% 
2015 8,20% 0,98% 
2014 9,65% 0,80% 
2013 11,02% 0,92% 
2012 11,13% 0,93% 

Fonte: Gerência de Recursos Humanos da CIC, 2017. 

 

De modo geral, um número considerado aceitável para o índice de turnover nas 

empresas industriais é em torno de 5% mensal (BISPO, 2007), porém, ele pode 

variar em razão da metodologia aplicada para calculá-lo ou a categoria profissional 

analisada. De acordo com os dados demonstrados na TAB. 10, o índice de turnover 

na CIC para todos os anos analisados se encontra bem abaixo do índice 

considerado aceitável. Observa-se no mesmo período nas empresas brasileiras, 

uma rotatividade estratégica de pessoal “para rebaixamento de salários” (PADILHA, 

2010, p. 550). 

 

Em relação ao PPLR, percebe-se grande insatisfação, em especial, entre as 

categorias de operacionais e administrativos, quanto à possibilidade de pagamento 

deste “prêmio”, em razão da dificuldade de alcançar as metas estabelecidas pela 

CIC. No entanto, convencidos pelas estratégias organizacionais e, muitas vezes, 

influenciados por seus superiores hierárquicos, eles consideram essas mesmas 

metas factíveis, e culpam a crise econômica por não conseguirem sua premiação. 

 

Realizou-se uma pesquisa documental na Gerência de Recursos Humanos da CIC 

para melhor compreender como esse sistema de premiação ocorre na empresa. 
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Constatou-se que o Programa é um sistema de remuneração variável, vinculado ao 

alcance de metas das áreas e também aos resultados financeiros da empresa. Ou 

seja, ele está atrelado ao crescimento do negócio e, para ter o direito ao pagamento, 

deve-se alcançar tanto as metas das áreas, quanto os resultados financeiros que a 

empresa estabeleceu para o ano. O Programa foi implementado na empresa no ano 

de 2009 e abrange todos os empregados com contrato regido pela Consolidação 

das Leis trabalhistas – CLT. Quando alcançadas as metas definidas no ano, o 

pagamento é realizado até o mês de fevereiro do ano subsequente.  

 

Para os empregados admitidos durante o ano em que as metas foram alcançadas, o 

pagamento é proporcional aos dias trabalhados. Já para os demitidos durante o ano 

de alcance das metas, estes só terão direito se tiverem trabalhado por um período 

mínimo de seis meses, recebendo proporcionalmente aos dias trabalhados. Quanto 

àqueles que pediram demissão ou foram demitidos por justa causa, não têm direito a 

receber o pagamento. Caso algum empregado tenha sido promovido ou transferido 

de setor, este terá direito à proporcionalidade dos dias trabalhados nos cargos 

ocupados. 

 

Em caso de falecimento do empregado por qualquer motivo, o pagamento será feito 

aos dependentes diretos e legais na proporcionalidade dos dias trabalhados. Em 

caso de saída da empresa e de metas que ainda não estejam apuradas, o 

pagamento será feito após a apuração dos resultados, com base no último salário 

pago. O mês base de cálculo do salário é dezembro. A periodicidade de divulgação 

dos resultados é mensal. A análise dos resultados do programa, segue o seguinte 

fluxograma: Apuração dos Resultados Alcançados no Exercício Fiscal Referente; 

Indicadores Coorporativos; Diretoria Financeira – Indicadores/Metas; Diretoria da 

Área; Gerência de Recursos Humanos. O Programa conta uma comissão de 

representantes dos empregados e outra do sindicato da categoria, que acompanham 

os resultados mensalmente e participam de reuniões para discutir a elaboração das 

metas. 

 

De modo a complementar a apresentação do PPLR na CIC, as FIG. 8 e 9, e a 

Tabela 12, a seguir, ilustram de forma resumida seu funcionamento. Observa-se 
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com a FIG. 8 que a essência do Programa está na vinculação do alcance de metas 

setoriais alinhadas ao resultado financeiro da empresa como um todo. Ou seja, são 

definidas metas do negócio corporativo e as metas por áreas, mas o “gatilho” para o 

pagamento só é acionado com o alcance do resultado financeiro representado pelo 

lucro líquido da empresa que deverá alcançar, no mínimo, o índice de desempenho 

igual a 91%. 

 

Figura 8 – Funcionamento do PPLR na CIC 

 

Fonte: Adaptado pelo autor, 2017. 

 

A TAB. 11 apresenta os percentuais que cada nível hierárquico da estrutura 

organizacional deve alcançar em relação às metas do negócio e das áreas 

distribuídas na empresa. Segundo a gerência de Recursos Humanos da CIC, as 

metas são elaboradas em conjunto com os empregados se com a participação dos 

representantes sindicais da categoria. Além disso, segundo essa gerência, as metas 

respeitam as capacidades produtivas e administrativas de cada área, de modo a não 

exigir dos empregados além de suas possibilidades e habilidades físicas e mentais. 

 

Tabela 11 – Definição das Metas do PPLR 

Cargo Metas do Negócio Metas da área 

Gerência 50% 50% 
Supervisão 40% 60% 
Administrativo 30% 70% 
Operacionais 20% 80% 

Fonte: Adaptado pelo autor, 2017. 
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Por conseguinte, a FIG. 9, a seguir, mostra como ocorre a variação no pagamento 

dos resultados em razão do alcance das metas com base nos indicadores que foram 

estabelecidos a priori. Segundo a CIC, os empregados se sentem estimulados e 

motivados a alcançarem metas de superação, de acordo com o desenho do 

programa quanto à premiação remuneratória. 

 

Figura 9 – Variação no resultado atingido 

 

Fonte: Adaptado pelo autor, 2017. 

 

De modo a aprofundar sobre essa questão por considerá-la relevante, buscou-se 

junto ao sindicato da categoria ouvir sua opinião sobre o PPLR. Constatou-se que 

este participa da elaboração das metas por meio de seus respectivos representantes 

e as consideram dentro das possibilidades da empresa diante do cenário econômico 

vigente. Segundo o sindicato, as metas foram consideradas factíveis e o motivo que 

dificulta seu alcance no momento está associado apenas à crise econômica 

brasileira que não excluiu o setor têxtil de seus reflexos negativos.  

 

Tal posição parece confirmar a flagrante “fragilização dos sindicatos e das ações 

coletivas de resistência” (PADILHA, 2010, p. 550) diante dos atuais interesses 

hegemônicos do capital nas relações de trabalho, isto é, o sindicato não demonstrou 

interesse em redefinir as metas e adequá-las à nova realidade econômica vivida 

pelo setor, adotando a saída mais cômoda de atribuir o não alcance das metas à 

crise do setor. 
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Portanto, engajados nos mesmos interesses materiais da empresa, as três 

categorias percebem que são remuneradas adequadamente e de acordo com o 

trabalho que realizam. Nessa direção, observa-se um baixo turnorver, uma 

pretensão pessoal associada à estabilidade no emprego e um desejo intrínseco de 

construir sua carreira e aposentar-se na empresa. Adicionalmente, vislumbram na 

CIC uma possibilidade de escapar do rebaixamento dos níveis salariais e do 

aumento de instabilidade no emprego, uma realidade cada vez mais frequente no 

cenário econômico vigente (PADILHA, 2010). 

 

6.7 Sensação de se sentir bem no trabalho 

 

De modo geral, há um consenso entre os especialistas no assunto de que a 

qualidade de vida no trabalho pressupõe o “resgate do nexo entre as condições-

organização-relações socioprofissionais e as vivências de bem-estar e mal-estar no 

trabalho, bem como os riscos para a saúde dos trabalhadores e a satisfação de 

usuários, clientes e consumidores” (FERREIRA et al., 2009, p. 326). 

 

Entretanto, um trabalho que tenha significado deve ser feito em um ambiente que 

promova o desenvolvimento de relacionamentos profissionais satisfatórios, além de 

permitir que as relações entre pares sejam baseadas na ajuda mútua diante das 

dificuldades (VILAS BOAS; MORIN, 2014, p. 4). 

 

Nessa perspectiva, observa-se, entre as categorias analisadas na CIC, que os 

empregados do setor operacional, invariavelmente, são aqueles que mais valorizam 

os laços de afetividade no contexto laboral e se colocam voluntariamente à 

disposição para ajudar seus pares no que for preciso. Mesmo diante de fatores 

peculiares a esta categoria como sua história de vida geralmente repleta de 

dificuldades, as exigências inerentes às suas tarefas que comumente os levam ao 

cansaço físico, menores exigências de qualificação e menor remuneração, eles se 

mostram mais resistentes às estratégias adotadas pela empresa.  

 

Acrescenta-se, ainda, que esta categoria apresenta um número menor de doenças 

ocupacionais mentais, se comparado às demais categorias analisadas, segundo 
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dados da área de RH da empresa. Adicionalmente, percebem a inexistência de 

preconceitos e de discriminação e existência de senso comunitário no contexto do 

trabalho. Tudo indica que eles são os menos afetados pelas políticas da empresa, 

conseguindo preservar relações mais positivas com os pares. 

 

Os empregados do setor administrativo, por mais que tentem, não conseguem 

disfarçar seu forte desejo pela ascensão profissional e acabam sobrepondo seus 

interesses individuais aos coletivos no ambiente laboral. No entanto, relatam com 

frequência que os relacionamentos pessoais são bons, denotando certa 

ambivalência para quem é movido pela competição. Os dados revelam a adesão 

desta categoria ao discurso ideológico da empresa de que o futuro promissor está 

próximo. Nesse sentido, eles evitam o conflito com os colegas na perspectiva de 

ascender na carreira, instrumentalizando seus relacionamentos no ambiente laboral. 

Dessa forma, é evidenciado seu vínculo mais forte com a empresa, sua carreira, 

suas políticas (LIMA, 1996).  

 

Observa-se que na era do neoliberalismo e da hegemonia do capital, “a carreira tem-

se tornado o modelo dominante para o emprego contemporâneo” (MOURA, 2016, p. 

185), e, por muitas vezes, determina o valor pessoal do empregado. 

 

Os gestores, da mesma forma que as demais categorias, dizem perceber no 

contexto do trabalho, a prevalência de espírito de equipe e companheirismo. 

Defensores incondicionais das políticas da empresa, são orientados a considerar os 

conflitos como algo a ser vencido, quando não é possível sua antecipação. Para 

esses sujeitos, dominados voluntariamente pela ideologia da CIC, o conflito é 

percebido como uma “doença organizacional” (MOURA, 2016, p. 168), e precisa ser 

combatido de forma contínua e veemente. Desse modo, o gestor se propõe a 

disseminar no ambiente de trabalho que aquilo que ocorre é o “conflito do bem” 

numa típica postura funcionalista de tentativa de coibir reações de oposição 

(MOURA, 2016).  

 

Como dito anteriormente, a categoria dos gestores vive uma luta solitária no 

contexto do trabalho, com objetivo de se manterem no cargo que ocupam ou para 
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almejar outros mais elevados na hierarquia da empresa (LIMA, 1996). Seus 

membros se tornam ainda mais vulneráveis às estratégias adotadas pela CIC, mais 

até do que o pessoal administrativo.  

 

Porém, tanto o pessoal do administrativo quanto os gestores não percebem que, 

para compensar suas frustrações no contexto laboral, se submetem a uma adesão 

consentida aos interesses da empresa. Concomitantemente, muito voltados para 

suas carreiras, permitem que seu tempo e sua qualidade de vida, sejam 

absolutamente determinados pelo contexto de seu trabalho (MOURA, 2016). 

 

Antes de iniciar as considerações finais acerca deste estudo, o Quadro 17 apresenta 

uma síntese da discussão dos resultados alcançados. 

 

Quadro 17 – Síntese da discussão dos resultados 

(continua) 

Categoria de 
análise 

Categoria 
Socioprofissional 

Resultados alcançados  Autores 
discutidos  

Equilíbrio 
trabalho-extra-

trabalho 

Operacionais Menos atingida. Internalizam os 
problemas e conflitos.  
Desenvolvem mais 
relacionamentos de afetividade 
no trabalho. 

Walton (1973); 
Hackman e Oldham 
(1975); Lima 
(1996); Dourado 
(2006); Borges e 
Joia (2013); Grisci e 
Cardoso (2014); 
Fortes et al. (2016); 
Moura (2016); 
Rezende e Lima 
(2016). 

Administrativos  Raramente conseguem separar 
trabalho e vida extra-trabalho. 
Adesão voluntária à empresa 
para atingir seus objetivos 
profissionais. 
A maior parte de seu tempo é 
dedicada à qualificação 
profissional. 

Gestores  Apresenta maior dificuldade 
para separar trabalho e vida 
pessoal. 
Frequentemente extrapolam a 
jornada de trabalho. 
Forte adesão às estratégias e 
interesses da empresa.  

Resumo: Eles não têm domínio do seu tempo e se veem a dedicá-lo aos objetivos da empresa, 
cada categoria de acordo com seus interesses. Observa-se que à medida que se aproximam da 
hierarquia da empresa o equilíbrio se torna mais precário. 
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Quadro 17 – Síntese da discussão dos resultados 

(continua) 

Fazer o que se 
sabe mais e 
aplicar suas 

ideias 

Operacionais Frequentemente estimulados a 
adquirirem polivalência. 

Hackman e Oldham 
(1975); Westley 
(1979); Werther e 
Davis (1983); Lima 
(1996); Dourado e 
Carvalho (2007); 
Padilha (2010); 
Fortes et. Al (2016); 
Moura (2016). 

Administrativos  A oportunidade difere dos 
discursos ideológicos da 
empresa. 

Gestores Representantes legítimos das 
ideologias e práticas da 
empresa. 

Resumo: O que prevalece são os objetivos e interesses da empresa. A participação é restrita às 
atividades operacionais. O discurso de autonomia se configura numa utopia. 

Sensação de 
trabalho útil e 

bem feito 

Operacionais O conteúdo do seu trabalho traz 
sentido para o que realizam. 
Valorizam os relacionamentos 
pessoais no ambiente laboral.  

Walton (1973); 
Hackman e Oldham 
(1975); Lima 
(1996); Dourado e 
Carvalho (2006); Administrativos  Muita exigência de si em razão 

da busca pela perfeição e 
conquistas.  
Relacionamentos interpessoais 
superficiais. 

Gestores Fortemente engajados com os 
objetivos da empresa. 
Fértil terreno para introjetar as 
estratégias empresariais. 
Muitas vezes só podem contar 
com eles mesmos. 

Vilas Boas e Morin 
(2014); Moura 
(2016); CIC (2017). 

Resumo: Ausência de feedback e reconhecimento pelo trabalho realizado. É dado caráter utilitário 
à vida do trabalhador. A lógica é a racionalidade instrumental. O caráter humanista cede espaço ao 
interesse do capital. 

Desenvolvimento 
pessoal e 

perspectivas de 
carreira 

Operacionais A ascensão na carreira 
geralmente é algo distante. 

Lima (1996); 
Limongi-França 
(2015); Grant 
Thorton (2016); 
Moura (2016); CIC 
(2017). 

Administrativos  As oportunidades não 
correspondem ao discurso, 
porém não deixam de lutar para 
alcançar seus objetivos. 
Procuram polivalência que os 
mantém esperançosos. 
Engajados num processo de 
mobilidade ascendente.  

Gestores  Almejam cargos mais elevados  
na hierarquia da empresa e não 
medem esforços para isso 
acontecer. 
Sua adesão consentida sugere 
que seus interesses não diferem 
dos da empresa.  

Resumo: Para os operacionais é preciso que se esforcem muito para isso acontecer. Os 
administrativos e os gestores parecem resumir suas vidas a carreira. 
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Quadro 17 – Síntese da discussão dos resultados 

(conclusão) 

Categoria de 
análise 

Categoria 
Socioprofissional 

Resultados alcançados  Autores 
discutidos  

Sensação de um 
emprego seguro 

Operacionais Aderem à pressão por resultados 
para manterem seus empregos.  

Walton (1973); 
Westley (1979); 
Morin (2001); 
Dourado e 
Carvalho (2006); 
Padilha (2010); 
Sancinett et al. 
(2011); Brasil 
(2016); Fortes et al. 
(2016); Bispo 
(2017); ABIT 
(2017); CIC (2017); 
IBGE (2017); INSS 
(2017) 

Administrativos  Adesão à pressão por resultados 
em nome da carreira.  

Gestores  Aderem voluntariamente à forte 
pressão pela carreira e conquistas 
materiais.  

Resumo: As três categorias se sentem vulneráveis em relação ao emprego. Forte pressão por 
resultados. Não percebem que a insegurança no emprego e as pressões podem afetar sua saúde 
física e mental. 

Sensação de ser 
bem remunerado 
por seu trabalho 

Operacionais A remuneração atende suas 
expectativas. 

Lima (1996); 
Padilha (2010); 
Aquino e 
Fernandes (2013); 
CIC (2017); Bispo 
(2017). 

Administrativos  São os que mais estão atentos ao 
que o mercado remunera. 
Forte apego aos ganhos materiais. 

Gestores  Defendem a política salarial da 
empresa reforçando sua adesão 
voluntária e engajamento às 
estratégias empresariais. 

Resumo: Sentem-se parte de uma elite por trabalharem na CIC. O não pagamento do PPLR está 
associado à crise econômica ao invés de suas (im)possibilidades. Sindicado frágil e submisso aos 
interesses da empresa. 

Sensação de se 
sentir bem no 

trabalho 

Operacionais Conseguem preservar relações 
mais positivas no trabalho.  

Lima (1996); 
Ferreira et al. 
(2009);  Vilas Boas 
e Morin (2014);  
Moura (2016).  

Administrativos  Dificilmente conseguem disfarçar 
seu foco na carreira. 
Relacionamentos mais 
instrumentalizados. 
Vinculo maior com a empresa e 
careira.  

Gestores  Dominado voluntariamente e 
vulneráveis às ideologias da 
empresa. 
Tentam evitar o conflito, o qual 
consideram uma doença 
organizacional.  
Lutam quase sempre sozinhos 
para se manterem no cargo .  

Resumo: Os operacionais são menos afetados pelas estratégias da empresa. O pessoal do setor 
administrativo e os gestores têm suas vidas determinadas pela empresa. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O problema da pesquisa e os objetivos estabelecidos para realizá-la, foram assim 

estabelecidos: como a Qualidade de Vida no Trabalho é percebida pelos 

empregados de uma empresa inserida na indústria têxtil mineira? O propósito foi 

apreender os limites e as possibilidades dessas práticas em um contexto 

sabidamente precarizado. 

 

Nessa perspectiva, buscou-se avaliar, de acordo com a percepção dos 

entrevistados, a qualidade de vida no seu cotidiano de trabalho. A investigação 

considerou variados aspectos inerentes ao tema proposto com o objetivo de 

alcançar, de forma mais clara possível e com a isenção necessária, a realidade 

muitas vezes oculta em ações e políticas comuns do dia a dia de uma organização 

empresarial. 

 

Os objetivos foram direcionados para a temática QVT, a partir de cada entrevistado, 

criando-se um conjunto de questões que permitisse uma reflexão sobre o tema, de 

modo a distinguir entre Qualidade de Vida no Trabalho e estratégias de sedução. 

 

Nesse sentido, realizou-se a análise das ações e políticas praticadas pela empresa 

que, direta ou indiretamente, impactam a Qualidade de Vida no Trabalho dos seus 

empregados. 

 

Constatou-se que a empresa desenvolve diversas ações em função de demandas 

que surgem do seu cotidiano e que, posteriormente, são pesquisadas pela área de 

Recursos Humanos para avaliar a relevância de sua implementação e o tipo de 

resultado que podem gerar. Geralmente, essas ações e políticas são decorrentes 

das queixas em relação às condições de trabalho; ao índice de absenteísmo e ao 

turnover; às reclamações quanto aos relacionamentos interpessoais; aos ruídos na 

comunicação entre as áreas; à necessidade de atender a legislação trabalhista e 

que esteja vigente nos ordenamentos jurídicos, brasileiro; à necessidade de atender 

questões inerentes à saúde física e mental (doença ocupacional e dependência 

química).  
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Após investigadas as ações e políticas de RH da empresa, foi identificado que não 

existe propriamente um Programa de Qualidade de Vida no Trabalho formalmente 

estabelecido pela empresa. Porém, há uma segmentação por assunto, que 

contempla vários aspectos relativos a esse Programa, ou seja, “Segurança e Saúde 

do trabalhador” (saúde, ergonomia e segurança no trabalho); “Bem viver” (aspectos 

sociais, psicológicos e familiares dos empregados); “Treinamento e 

Desenvolvimento” (qualificação e especialização); “Recrutamento e Seleção” 

(atração e retenção de talentos); “Voluntariado” (participação voluntária dos 

empregados); “Comunicação e satisfação interna” (compartilhamento de 

informações); “Benefícios” (subsídio material e financeiro aos empregados).  

 

Portanto, apesar da constatação da ausência de um programa formal de QVT na 

CIC, observa-se que essas ações e políticas convergem na direção do que esses 

programas, em sua grande maioria, senão em sua totalidade, preconizam em 

relação à busca pela Qualidade de Vida e satisfação dos empregados no seu 

ambiente laboral. 

 

Por outro lado, a CIC se revelou como uma organização muito similar ao modelo de 

empresa “toyotista” identificada em pesquisas realizadas por Edward Lorenz e 

Antoine Valeyre (2005) na Europa, pois prioriza a inovação em seus processos 

administrativos e fabris. Essa priorização se alicerça no uso intensivo dos fatores de 

produção para aumentar a produtividade por meio da integração da logística, 

caracterizando por forte controle da qualidade e dos resultados. Contudo, essas 

estratégias comumente se baseiam na persuasão e controle do empregado com a 

finalidade de obter sua adesão “voluntária” para alcançar os resultados econômicos 

da empresa. Ou seja, elas se fundamentaram na lógica funcional que regularmente 

leva à “instrumentalização do homem pelo capital” (DOURADO; CARVALHO, 2006, 

p. 1). 

 

No que diz respeito às percepções dos empregados em relação ao impacto dessas 

práticas em sua Qualidade de Vida no Trabalho, é significativo observar que tais 

impactos diferem segundo a categoria socioprofissional na qual se encontra o 

entrevistado. Tais elementos variam quanto aos interesses pessoais, classe social, 
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conteúdo do trabalho, qualidade nas relações pessoais vivenciadas no ambiente 

laboral, possibilidade de reapropriação e internalização das estratégias adotadas 

pela empresa e aspirações profissionais. Cabe ressaltar que esses elementos são 

determinantes para a percepção desses sujeitos em relação aos impactos das 

estratégias de Recursos Humanos adotadas pela CIC. 

 

Assim, o pessoal operacional (operacionais) se apresentou como uma categoria que 

consegue resistir melhor às estratégias e políticas adotadas pela CIC para aumentar 

sua produtividade e lucratividade. Nessa perspectiva, dois fatores parecem contribuir 

para sua resistência frente às políticas da empresa: o conteúdo mais concreto do 

seu trabalho e as relações desenvolvidas no trabalho (eles apresentam relações 

mais afetivas e solidárias com os colegas). 

 

Tudo indica que os empregados do setor operacional, pelo fato de ser uma categoria 

mais diretamente ligada à produção, sejam menos alcançados pelas políticas de 

gestão de Recursos Humanos adotadas pela CIC. Talvez isso se explique em razão 

das particularidades de suas tarefas, de seus respectivos conteúdos, da 

solidariedade entre os colegas que prevalece nessa categoria (MORIN, 2001). 

Ademais, o trabalho dos operacionais tem um “caráter essencialmente concreto”, o 

que “favorece uma racionalidade completamente diferente daquela observada nas 

demais categorias” (LIMA, 1996, p. 141). 

 

Para o pessoal do setor administrativo, a possibilidade de resistir às estratégias e 

políticas de RH da CIC se mostrou menor; eles aderem e aceitam as exigências da 

empresa com a esperança de alcançar seus objetivos profissionais. É uma categoria 

que não mede esforço para ascender na carreira fortemente engajada num 

“processo de mobilidade ascendente” (LIMA, 1996, p. 201). 

 

Desse modo, para os sujeitos desta categoria, a carreira parece ter se tornado uma 

grande preocupação e isso estaria afetando suas vidas, uma vez que a atividade 

profissional ocupa um espaço maior, reduzindo o tempo dedicado à família e à vida 

social, em geral. 
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Por conseguinte, eles acabam realizando horas-extras excessivas e vivendo 

frustrações no ambiente de trabalho, pois observa-se uma permanente "luta para 

poucos cargos à disposição e muitos candidatos” (LIMA, 1996, p. 146). Ou seja, 

poucos serão escolhidos para os cargos mais altos na hierarquia da empresa, o que 

os coloca vulneráveis às estratégias empresariais da CIC e mais expostos à 

frustração dos seus projetos.  

 

Os gestores representam a categoria que se mostrou mais vulnerável às estratégias 

e políticas da empresa, pois ao longo das entrevistas apresentaram uma forte 

relação com a CIC, caracterizando-se como porta-vozes da empresa perante os 

demais empregados. Nesse sentido, os gestores podem ter introjetado a ideologia 

organizacional, uma vez que seus discursos se mostraram como uma reprodução 

fiel daquele propagado pela empresa. 

 

Esta é uma categoria que ocupa as posições hierárquicas mais elevadas e a maior 

fragilidade desses sujeitos perante as estratégias adotadas pela empresa, 

comumente se manifesta na obrigação de alcançar os resultados que lhes são 

propostos, de modo a manter a empresa sempre competitiva. Os gestores mantêm a 

expectativa de assumir postos mais altos na pirâmide hierárquica da CIC, 

aumentando sua adesão aos interesses organizacionais e buscam frequentemente 

simplificar o real e eliminar os conflitos e adversidades inerentes ao seu ambiente 

laboral. Dessa forma, se apresentam como um terreno fértil para a introjeção das 

estratégias e ideologias adotadas pela empresa. 

 

Quanto aos aspectos positivos associados à QVT observados neste estudo, tem-se 

que, no geral, as três categorias consideraram satisfatórias as condições de trabalho 

tanto no aspecto da estrutura física oferecida pela empresa (iluminação, ventilação, 

ruído, etc.), como na questão das relações de trabalho (respeito mútuo, 

cumprimento às normas constitucionais e observância dos direitos trabalhistas). Em 

relação à remuneração foi consenso entre as três categorias que a CIC remunera de 

forma justa e adequada, além de estar entre as que melhor remuneram na cidade e 

região. 
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Para as três categorias, mesmo que tenha havido alguns questionamentos, a 

empresa oferece possibilidades de colocar em prática as habilidades inerentes a 

cada empregado, bem como estimula a aplicar suas ideias no trabalho que realizam. 

Foi possível inferir que os sujeitos entrevistados, de certa forma, se sentem ouvidos 

no seu contexto laboral, além de poderem participar das decisões dentro dos limites 

que são pertinentes às tarefas que realizam na CIC. 

 

Quanto à oportunidade de ascensão na carreira e desenvolvimento pessoal, foi 

identificado que, de maneira geral, esta é igualitária entre os gêneros. Porém, cabe 

ressaltar que na unidade “Fiação” houve registro de que isso não ocorre em razão 

da prevalência do gênero masculino em cargos de chefia. Constatou-se que dos três 

funções de chefia naquela unidade, todos são ocupados por homens, o que parece 

confirmar a percepção dos sujeitos. Cabe ressaltar também a impossibilidade de 

atender a todos nesse desejo de ascensão, uma vez que a estrutura piramidal 

impede a chegada da maioria ao topo. 

 

Em relação aos aspectos negativos associados à QVT, a jornada de trabalho, em 

especial em períodos de maior demanda no mercado, configurou-se para o pessoal 

do setor administrativo e, principalmente, para os gestores, uma fonte de 

desequilíbrio entre e suas atribuições na empresa e o tempo para se dedicarem, 

tanto ao lazer quanto à família. No que concerne aos empregados do setor 

operacional, estes se revelaram mais adaptados à rotina de seu trabalho e, portanto, 

menos afetados em relação ao trabalho e o espaço total da vida. 

 

Vale destacar, entre as três categorias, a crônica ausência de feedback e 

reconhecimento formal por parte da empresa e das lideranças em relação ao 

trabalho que os empregados realizam. Nessa direção, a comunicação interna foi 

avaliada como ineficaz pelos entrevistados, se configurando como uma relevante 

disfunção organizacional por não levar as informações de forma clara e objetiva aos 

empregados da CIC. 

 

Outro elemento que foi motivo de insatisfação por parte da maioria dos entrevistados 

diz respeito à possibilidade de participação nos lucros e resultados da empresa. 
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Apesar de as três categorias reconhecerem que a CIC remunera de forma adequada 

e justa, eles se sentem incomodados com a falta de informação transparente a 

respeito do Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PPLR) existente 

nas políticas de RH da empresa.  

 

Ao expor esses resultados, cabe ressaltar que, conforme relatado por diversos 

autores (FORTES et al., 2016; TODESCHINIE; FERREIRA, 2013; PADILHA, 2010; 

DOURADO; CARVALHO, 2006; LIMA, 2001, 1996; LACAZ, 2000), o fenômeno da 

reestruturação produtiva ocorrido nas empresas ao final do século passado, 

inclusive no Brasil, impactou sobremaneira os processos laborais provocando 

mudanças já elencadas no decorrer deste estudo, que não podem ser 

negligenciadas ao se pensar em promover a Qualidade de Vida no Trabalho.  

 

Essas mudanças alicerçadas na dupla exigência de qualidade e produtividade 

contemplam todos os elementos que compõem o cenário da chamada precarização 

do trabalho (MOURA, 2016; REZENDE; LIMA, 2016; FERREIRA; BRUSIQUESE, 

2014). No entanto, apesar das estratégias de controle intrínsecas em suas ações e 

políticas de RH, fato comum nas empresas modernas (MOURA; 2016; DORADO; 

CARVALHO, 2006; LIMA, 1996), não se pode negar que a CIC, através de suas 

políticas de RH, busca promover uma boa qualidade de vida nos ambientes de 

trabalho dos seus empregados em um contexto altamente desfavorável como o 

brasileiro. 

 

Evidentemente, trata-se de uma realidade muito distante daquela em que foram 

identificadas as organizações Qualificantes, uma vez que estas se encontram num 

contexto socioeconômico que contempla políticas de educação ativas, eficazes e 

igualitárias; alto grau de proteção contra o desemprego; elevada taxa de 

sindicalização, instaurando “uma tradição de negociação descentralizada e efetiva”; 

redução das “desigualdades sociais”, acrescida de “políticas de redistribuição muito 

ativas”, o que “facilita o diálogo social”; redução das desigualdades de gênero 

apoiada por políticas igualitárias ativas (CLOT; GOLLAC, 2014, p. 108). 
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Ainda assim, elementos importantes de QVT foram identificados na CIC, diante de 

um contexto maior de precarização das relações de trabalho que a transforma e a 

coloca numa exceção frente à atual realidade das empresas brasileiras. Ressalta-se 

que apesar da localização física da empresa aventar uma percepção de QVT mais 

favorável, faz-se necessário salientar que as políticas e ações da CIC pertinentes ao 

tema em discussão, não são comumente disseminadas na realidade do Brasil e esta 

empresa termina por se configurar como uma ilha de excelência, pois o país não 

oferece condições para que esse tipo de experiência se generalize. 

 

Portanto, a CIC se destaca no seu setor, sobretudo, pela tentativa de se construir 

uma organização mais favorável à Qualidade de Vida no Trabalho. No entanto, essa 

tentativa não pode cair no mero voluntarismo e formalismo, configurando-se em uma 

abordagem top down que conduzirá os empregados à passividade, limitando sua 

autonomia e sua capacidade pessoal de desenvolver um trabalho sadio (CLOT; 

GOLLAC). Ou seja, não se trata de construir organizações confortáveis onde os 

empregados teriam apenas de ocupar comodamente seu lugar (REZENDE; LIMA, 

2016), mas sim, de permitir que seus empregados tenham a possibilidade de 

autogestão de QVT e de carreira. 

 

Cabe resgatar que não se trata de conceber a Qualidade de Vida no Trabalho como 

verdadeira panaceia e tampouco acreditar que, por meio dela, “a oposição entre 

capital e trabalho será transformada em parceria entre capital e trabalho” (PADILHA, 

2010, p. 560). Trata-se de criar a oportunidade para que as pessoas sintam mais 

prazer e orgulho em relação ao que fazem, em um espaço organizacional que 

promova sua valorização “como sujeitos do seu métier” (LEITE et al., 2009, p. 113). 

 

Nessa perspectiva, propõe-se a seguinte definição: “Qualidade de Vida no Trabalho 

requer a inexistência de lacunas entre o discurso e a prática organizacional criando 

a possibilidade de os trabalhadores se sentirem protagonistas de sua própria 

realidade no contexto do trabalho que realizam”.  

 

Vale salientar que “as transformações do trabalho só podem ser efetivas e 

plenamente eficazes, se forem inscritas em um conjunto mais vasto de 
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transformações econômicas e sociais” (CLOT; GOLLAC, 2014, p. 110). Nessa 

direção, a Qualidade de Vida no Trabalho não pode ser percebida como uma prática 

isolada que ocorre na contramão dos fatos históricos, mas, ao contrário, ela só se 

efetiva se for uma expressão genuína desses fatos (REZENDE; LIMA, 2016).  

 

Sobre as contribuições desta pesquisa, pode-se dizer que seus resultados podem 

auxiliar para o avanço em relação à compreensão da relação estabelecida entre 

QVT e a saúde do trabalhador no contexto de seu trabalho. 

 

Adicionalmente, os dados gerados por este estudo podem ser utilizados como base 

para outras pesquisas, sobretudo nas organizações empresariais do setor têxtil 

brasileiro. Do ponto de vista acadêmico, a partir das investigações realizadas sobre 

Qualidade de Vida no Trabalho, espera-se que as contribuições apresentadas neste 

estudo venham despertar novas questões de pesquisas indicando caminhos para 

uma nova concepção de QVT mais consistente e menos ingênua, talvez. 

 

Em relação às contribuições no âmbito organizacional, o estudo proposto poderá 

contribuir para a construção de um trabalho mais humanizado que resulte na 

melhoria da qualidade de vida dos empregados no ambiente de laboral e mostre aos 

empregados da CIC ou qualquer outra organização empresarial, que estes estão 

inseridos em um contexto que vai além da simples execução de suas tarefas. 

Apesar das limitações deste estudo, espera-se que o mesmo possa contribuir no 

que se refere à revisão e/ou implementação de políticas de gestão de pessoas na 

empresa pesquisada. 

 

A necessidade de retornar ao campo para coleta de mais dados que pudessem 

contribuir para melhor compreensão dos fenômenos estudados na empresa se 

caracterizou um importante aspecto limitador desta pesquisa. O número de dez 

sujeitos definidos no projeto de pesquisa, após as primeiras análises, se revelou 

insuficiente para alcançar os objetivos elencados. Dessa forma, este número foi 

elevado a trinta sujeitos divididos em três categorias socioprofissionais, no intuito de 

permitir maior profundidade acerca das verbalizações dos entrevistados. Esse 

procedimento demandou mais tempo além do planejado para sua conclusão. 
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Entre os limites deste estudo, apesar de devidamente autorizado pela empresa, 

destaca-se o fato das entrevistas terem sido realizadas durante a jornada de 

trabalho dos empregados da CIC. Portanto, seus respectivos agendamentos foram 

definidos em razão da sua participação na pesquisa não comprometer suas 

atividades. Tal fato, em vários momentos levou ao reagendamento com esses 

sujeitos provocando por vezes, longos períodos em que o pesquisador ficou distante 

do campo de pesquisa. 

 

Outro fator limitante desta dissertação, é que para uma maior confiabilidade dos 

resultados alcançados, o ideal seria que a pesquisa fosse realizada em mais 

empresas do setor têxtil, o que poderia permitir certa generalização dos resultados. 

Além disso, avançar em outras cidades, inclusive de estados diferentes, poderia 

revelar especificidades dificilmente identificadas em uma única pesquisa. Nesse 

sentido, em termos de sugestões de estudos futuros, propõe-se que esse tipo de 

pesquisa seja desenvolvido em outras cidades para se comparar os resultados e 

compreender as diferenças que possam aparecer em razão de diferentes contextos 

socioeconômicos. 

 

Nessa direção, como sugestão para trabalhos futuros recomenda-se a realização de 

outros estudos utilizando os mesmos modelos em outras empresas, para que sejam 

realizadas comparações de resultados e, até mesmo, identificar se outros fatores 

afetam a qualidade de vida dos trabalhadores de empresas inseridas no setor têxtil, 

tais como variáveis demográficas, ocupacionais, bem como, fatores políticos, 

ambientais e geográficos. 

 

Enfim, espera-se que pesquisas sobre a temática QVT aconteçam outras vezes, 

buscando-se estabelecer os benefícios gerados por ações de pesquisas anteriores, 

monitorando os resultados alcançados e definindo novos pontos a serem estudados.  
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista 
 

Identificação do pesquisador/mestrando: Luís Antônio Paixão de Rezende  
Orientadora: Professora Dra. Maria Elizabeth Antunes Lima 
Tema da pesquisa: Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) 
Tipo de pesquisa: Descritiva 
Abordagem da pesquisa: Qualitativa 
Método de pesquisa: Estudo de caso 
Técnica de coleta de dados: Entrevista semiestruturada 
Técnica de análise dos dados: Análise de conteúdo  
Ambiência da pesquisa: Companhia Industrial Cataguases – CIC  
Compromisso ético: Sigilo quanto à identidade dos sujeitos de pesquisa e uso dos 
dados para fins exclusivamente acadêmicos  
Forma de devolução dos dados: Publicação de dissertação de mestrado em 
Administração.  
 

Prezado(a), 
 
Esta pesquisa é uma atividade acadêmica vinculada ao curso de Mestrado em 
Administração da Faculdade Novos Horizontes (FNH), situada na rua Alvarenga 
Peixoto, nº1270, bairro Santo Agostinho, na cidade de Belo Horizonte/MG, sendo os 
resultados utilizados exclusivamente para fins acadêmicos. Não é necessário 
identificar-se. Sinta-se à vontade para expressar suas opiniões. 
 
Desde já, muito obrigado pela participação! 
 
 

Parte 1 - Dados Pessoais 
 

Data:____/____/________ 
 
Horário: ______________________ 
 
Número da entrevista: ____________________________________________ 
 
Local da entrevista: _________________________________________ 
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1. Faixa etária:  
(   ) 18 a 25 anos 
(   ) 26 a 30 anos 
(   ) 31 a 35 anos 
(   ) 36 a 40 anos 
(   ) 41 a 45 anos 
(   ) 46 a 50 anos 
(   ) 51ou mais  
 
2. Sexo:  
(   ) Masculino 
(   ) Feminino 
 
3. Estado Civil:  
(   ) Solteiro(a) 
(   ) Casado(a) 
(   ) Viúvo(a) 
(   ) Separado(a) 
(   ) Divorciado(a) 
(   ) União Estável 
 
4. Filhos: 
(   ) Nenhum 
(   ) Um 
(   ) Dois 
(   ) Três ou mais 
 
5. Tipo de residência 
(   ) Própria 
(   ) Alugada 
 
6. Nível de escolaridade:  
(   ) Ensino médio incompleto 
(   ) Ensino médio completo 
(   ) Graduação incompleta 
(   ) Graduação completa 
(   ) Especialização/MBA 
(   ) Mestrado 
(   ) Doutorado 
(   ) Fundamental incompleto 
(   ) Fundamental completo 
 
7. Unidade de trabalho na empresa: 
(   ) Matriz/Centro de Distribuição 
(   ) Fiação 
 
8. Diretoria em que trabalha na empresa: 
(   ) Comercial 
(   ) Industrial/Técnica 
(   ) Administrativa/Financeira 
(   ) Recursos Humanos 
 
9. Nível do cargo que ocupa na empresa: 
(   ) Operacional 
(   ) Analista / Coordenação 
(   ) Supervisão 
(   ) Gerência 
 
 
 

10. Turno em que trabalha 
(   ) 07:00 h às 17:00 h 
(   ) 07:00 h às 16:00 h 
(   ) 05:50 h às 14:10 h 
(   ) 13:50 h às 22:10 h 
(   ) 21:50 h às 06:10 h 
 
11. Vínculo empregatício com a empresa: 
(   ) Celetista (CLT)       (   ) Terceirizado 
 
12. Tempo de Empresa: 
(   ) De 07 a 10 anos (   ) De 11 a 15 anos 
(   ) De 16 a 19 anos     (   ) 20 anos ou mais 
 
13. Naturalidade: 
(   ) Cataguases 
(   ) Astolfo Dutra 
(   ) Dona Euzébia 
(   ) Santana de Cataguases 
(   ) Miraí 
(   ) Itamarati de Minas 
(   ) Leopoldina 
(   ) Outra cidade 
 
14. Faixa de remuneração (incluindo 
benefícios) 
(   ) Até R$1.760,00 
(   ) De R$1.760,00 a R$3.520,00 
(   ) De R$3.520,00 a R$5.280,00 
(   ) De R$5.280,00 a R$8.800,00 
(   ) Acima de R$8.800,00 
 
15. Tipo de condução para o trabalho: 
(   ) Caminhando (   ) Carona 
(   ) Ônibus  (   ) Bicicleta 
(   ) Motocicleta  (   ) Carro particular 
 
16. Área em que trabalha na empresa: 
(   ) Desenvolvimento do Produto. 
(   ) Atendimento ao Cliente 
(   ) Mercado Interno 
(   ) Mercado Externo 
(   ) Confeccionado 
(   ) Soluções 
(   ) Revisão Final 
(   ) Embarque e Faturamento 
(   ) Financeiro 
(   ) Informática 
(   ) Contabilidade 
(   ) Custos 
(   ) Fiação 
(   ) Preparação e Tecelagem 
(   ) Tecelagem 
(   ) Acabamento 
(   ) Manutenção Elétrica 
(   ) Manutenção Mecânica 
(   ) PCP 
(   ) Qualidade 
(   ) Suprimentos 
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17. Equilíbrio trabalho-extra-trabalho. 

17.1 Fale-me sobre suas atividades profissionais e de que modo elas impactam sua 

vida em família e com os amigos. 

17.2 Relate-me sobre sua jornada de trabalho em relação à complexidade de suas 

atribuições na empresa. 

 

18. Fazer o que sabe mais e aplicar suas ideias. 

18.1 Fale-me sobre a possibilidade de você discordar de decisões e visões 

pertinentes ao que faz na empresa. 

18.2 De que maneira é exercida na empresa a possibilidade de você exercer 

diferentes habilidades na realização de suas tarefas? 

 

19. Sensação de trabalho útil e bem feito. 

19.1 Fale-me como o trabalho que você desenvolve pode refletir positivamente na 

sua vida profissional. 

19.2 De que forma a empresa reconhece seu desempenho e lhe dá feedback sobre 

o trabalho que realiza? 

19.3 Fale-me da importância do produto que desenvolve no seu trabalho para a 

imagem da empresa, e para a sociedade. 

 

20. Desenvolvimento pessoal e perspectivas de carreira. 

20.1 De que forma você percebe a possibilidade de crescimento e desenvolvimento 

individual e profissional na empresa? 

20.2 Quais expectativas positivas para sua vida você consegue vislumbrar em 

relação ao seu ambiente de trabalho? 

 

21. Sensação de um emprego seguro. 

21.1 Relate-me sobre suas condições de trabalho (iluminação, ventilação, ruído, 

etc.) na empresa. 

21.2 Como você identifica que a empresa respeita as leis e normas constitucionais? 

21.3 Diga-me como se sente em relação à sua segurança no emprego diante da 

vigente crise no setor têxtil brasileiro. 
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22. Sensação de ser bem remunerado por seu trabalho. 

22.1 Fale-me sobre sua remuneração em relação ao trabalho que realiza na 

empresa comparada aos demais colegas da organização, bem como de 

profissionais de outras empresas do mesmo segmento da indústria têxtil.  

22.2 Relate-me sobre as políticas da empresa em relação aos resultados financeiros 

alcançados pela empresa. 

 

23. Sensação de se sentir bem no trabalho. 

23.1 Como você identifica na empresa a qualidade no relacionamento interpessoal? 

23.2 Fale-me sobre seu convívio com os demais colegas de trabalho em relação a 

qualquer tipo de preconceito ou discriminação (religião, raça, sexo, hábitos, 

vestuário, aparência física ou cor). 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
Você está sendo convidado para participar da pesquisa; Qualidade de Vida no 
Trabalho: estudo de caso em uma empresa do setor têxtil mineiro. 
 
Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento você pode desistir e retirar 
seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o 
pesquisador ou com a organização empresarial Companhia Industrial Cataguases – 
CIC. O objetivo deste estudo é conhecer sua percepção no contexto laboral sobre 
variáveis e fatores que podem impactar a qualidade de vida no trabalho e na sua 
vida total. Sua participação nesta pesquisa consistirá em permitir ser entrevistado 
pelo pesquisador em um local previamente definido de acordo sua possibilidade de 
comparecimento. 
 
As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidencias, sendo 
assegurado o sigilo sobre sua participação, caso considere necessário. Apesar de a 
entrevista ser gravada, você não será identificado, pois seu nome será omitido ou 
será utilizado nome fictício na divulgação dos resultados, assegurando a sua 
privacidade. Os materiais utilizados como aparelhos celulares ou similar para gravar 
a entrevista e formulários para anotações necessárias ficarão de posse do 
pesquisador. 
 
Você receberá uma cópia deste termo em que consta o telefone e o endereço do 
pesquisador, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação agora ou 
a qualquer momento. 
 

___________________________________________________ 
LUÍS ANTÔNIO PAIXÃO DE REZENDE – PESQUISADOR 

 
Mestrando em Administração 

Faculdade Novos Horizontes – FNH  
Rua Alvarenga Peixoto, 1270 – Bairro Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG 

 
Orientadora: Professora Doutora Maria Elizabeth Antunes Lima 

 
Endereço e telefone do Pesquisador:  

 
Avenida Centenário, 187  
Bom Pastor – Cataguases/MG 
CEP: 36.772-350 
 
Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 
pesquisa e concordo em participar. 
 
 

____________________________________________ 
UNIDADE DE ANÁLISE/SUJEITO DA PESQUISA 
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ANEXO A – Organograma da Companhia Industrial Cataguases 

 

Figura 10 – Organograma da Companhia Industrial Cataguases (CIC) 

 

Fonte: Adaptado de Carvalho e Vale (2009, p. 17). 

 


