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RESUMO 
 
Os objetivos deste trabalho consistiram em analisar as ações de responsabilidade social 
da empresa pesquisada para obter a percepção de qualidade de vida no trabalho, 
segundo seus funcionários. Buscou-se verificar se os funcionários consideram que as 
ações de responsabilidade social podem influenciar positivamente essa última variável. 
Para tal, foram coletados dados documentais, realizadas entrevistas e foi aplicado o 
questionário de Dimensões básicas da Tarefa de Hackman e Oldham (1975) já validado, 
traduzido e adaptado pelo grupo de pesquisa em QVT e stress da FACE/UFMG. A 
unidade de estudo utilizada foi a ATF Indústria e Comércio Ltda, organização do 
segmento de peças de caldeiraria e estruturas metálicas, sediada em Timóteo, no Estado 
de Minas Gerais, por ter suas ações de responsabilidade social empresarial validadas, 
quando venceu o Prêmio Excelência Empresarial na categoria de Empresa Cidadã. O 
questionário foi aplicado a 59 respondentes, sendo todos funcionários da empresa, 
escolhidos em diversos setores de forma aleatória. A partir da análise dos resultados foi 
possível identificar um nível satisfatório de qualidade de vida no trabalho, notadamente 
no que se refere à variedade das tarefas, aos relacionamentos interpessoais e ao 
ambiente social, tendo, porém, alguns aspectos a serem trabalhados. A maioria dos 
funcionários considera que a responsabilidade social influencia positivamente a 
qualidade de vida no trabalho. Por fim, estudos posteriores devem ser realizados, nesta 
mesma empresa, para verificar algumas hipóteses resultantes deste estudo, com uma 
amostra representativa da empresa pesquisada. E outros estudos devem ser 
empreendidos, de modo geral, no sentido de explorar outros aspectos da relação entre as 
ações de responsabilidade social e a percepção de qualidade de vida no trabalho.     
 
Palavras-chave: Responsabilidade social empresarial. Qualidade de vida no trabalho. 

Responsabilidade social interna e responsabilidade social externa. 
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ABSTRACT 
 
The objectives of this study consisted of examining the actions of social responsibility 
of the company investigated and get the perception of quality of life at work, according 
to its officials. The objective also whether they believe that the actions of social 
responsibility can influence positively the last variable. Thus, documental data were 
collected, interviews conducted and the Core Job Dimensions Survey of  Hackman and 
Oldham (1975) was applied, which was already validated, translated and adapted by the 
group of research in Quality of Life at Work and Stress of FACE/UFMG. The study 
unit used was ATF Industry and Trade Ltd., an organization of the segment of boiler 
factory and pieces of steel structures, located in Timóteo, Minas Gerais, for they have 
actions of corporate social responsibility validated, because they won the Excellence 
Award Business in the category of Public Enterprise. The survey has been applied to 59 
people, all company workers, randomly chosen among several sectors of the company. 
Based on the results analysis it’s been possible to identify a satisfactory level of quality 
of life at work, specially when related to the diversity of tasks, interpersonal 
relationships and social environment, however, there are yet some issues to be dealt 
with. The majority of the employees feels that social responsibility positively affects the 
quality of life at work. At last, further research should be done at this same company to 
check some hypothesis resulting from this study with a representative sample of 
employees. And other studies should be done on order to explore other aspects of the 
relationship between social responsibility actions and the perception of quality of life at 
work 
 
Keywords: Corporate social responsibility. Quality of life at work. Inner and outer 
social responsibility. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), dirigentes de diversos 

países do mundo encontram-se, hoje, bastante preocupados com a intensificação do 

“efeito estufa” em decorrência do aumento das concentrações atmosféricas de gases 

tóxicos, provocado principalmente pelas atividades industriais, o que, por sua vez, afeta 

negativamente os ecossistemas naturais e a própria humanidade. Vale observar que: a 

maior parcela das emissões globais, históricas e atuais, de gases de efeito estufa é 

originária dos países desenvolvidos; as emissões per capita dos países em 

desenvolvimento ainda são relativamente baixas; e, ainda, a parcela de emissões globais 

originárias dos países em desenvolvimento deve aumentar para que eles possam 

satisfazer suas necessidades sociais e de desenvolvimento. Urge, assim, falar da 

responsabilidade social, tanto do cidadão como do empresário, na melhoria da qualidade 

de vida e do ambiente em que se está inserido visando à sustentabilidade do planeta para 

as gerações futuras (ONU, 2007). 

 

De acordo com Vergara e Branco (2001), nesse contexto, cabe indagar o papel que as 

empresas têm a desempenhar. A empresa moderna, que sobrevive em um ambiente de 

constantes mudanças, é hoje uma das instituições mais adaptáveis, se comparada a 

outras como a Igreja e os governos, o que lhe confere um papel de liderança nas 

transformações necessárias. Além disso, das 100 maiores economias mundiais, 51 são 

de corporações transnacionais e 49 são de países. Em termos econômicos, a Mitsubishi 

é maior que a Indonésia, o quarto país mais populoso do mundo. A soma das receitas 

das 200 maiores corporações equivale a quase 30% do produto bruto mundial. Cabe 

provar que as competências e recursos que as empresas conquistaram podem contribuir 

para um modelo de desenvolvimento efetivamente sustentável (VERGARA; BRANCO, 

2001).  

 

Com o objetivo de encorajar o alinhamento das políticas e práticas empresariais com os 

valores e os objetivos aplicáveis internacionalmente, e universalmente acordados, criou-

se o Pacto Global ou Global Compact. Esse acordo é resultado de um convite efetuado 

ao setor privado pelo ex- Secretário Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, para que, 
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juntamente com algumas agências das Nações Unidas e atores sociais, contribuísse para 

avançar a prática da responsabilidade social corporativa, na busca de uma economia 

global mais sustentável e inclusiva. Para a efetivação de seus valores principais, o Pacto 

Global definiu dez princípios-chave, nas áreas de direitos humanos, direitos do trabalho, 

proteção ambiental e combate à corrupção, sendo esses derivados da Declaração 

Universal de Direitos Humanos, da Declaração da Organização Internacional do 

Trabalho sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, da Declaração do Rio 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e da Convenção das Nações Unidas Contra a 

Corrupção. Os dez princípios-chave são os seguintes: Princípios de Direitos Humanos – 

1. Respeitar e proteger os direitos humanos; 2. Impedir violações de direitos humanos; 

Princípios de Direitos do Trabalho – 3. Apoiar a liberdade de associação no trabalho; 4. 

Abolir o trabalho forçado; 5. Abolir o trabalho infantil; 6. Eliminar a discriminação no 

ambiente de trabalho; Princípios de Proteção Ambiental – 7. Apoiar uma abordagem 

preventiva aos desafios ambientais; 8. Promover a responsabilidade ambiental; 9. 

Encorajar tecnologias que não agridem o meio ambiente. Princípio contra a Corrupção – 

10. Combater a corrupção em todas as suas formas inclusive extorsão e propina (ONU, 

2000).  

 

A Pesquisa Ação Social das Empresas, realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada - IPEA, pela segunda vez em todo o Brasil, aponta um crescimento 

significativo, entre 2000 e 2004, na proporção de empresas privadas brasileiras que 

realizaram ações sociais em benefício das comunidades. Neste período, a participação 

empresarial na área social aumentou dez pontos percentuais, passando de 59% para 

69%. São aproximadamente 600 mil empresas que atuam voluntariamente. Em 2004, 

elas aplicaram cerca de R$ 4,7 bilhões, o que correspondia a 0,27% do PIB brasileiro 

naquele ano (IPEA, 2006). 

 

Sob a ótica da atuação em ações sociais, segundo dados do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada - IPEA, em comparação com todo o Brasil, Minas Gerais 

(81%) continua em primeiro lugar, sendo seguido por Santa Catarina (78%), Bahia 

(76%), Ceará (74%), Pernambuco (73%) e Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (72%) 

(IPEA, 2006). 



24 
 

 

 

Levando-se em conta o porte da empresa, observa-se que foram as grandes empresas 

que apresentaram a maior taxa de participação em ações comunitárias (94%), apesar de  

terem tido um crescimento de apenas 6 pontos percentuais entre 2000 e 2004, o mesmo 

percentual alcançado pelas pequenas (11 a 100 empregados). Já entre as micro-empresas 

(até 10 empregados) e entre aquelas de médio porte (101 a 500 empregados), o 

crescimento foi bem mais expressivo, com um aumento de 12 pontos percentuais, no 

primeiro caso (de 54% para 66%), e de 19 pontos no segundo (de 67% para os atuais 

87%) (IPEA, 2006).  

 

Segundo a percepção dos empresários sobre o seu papel na realização de ações 

voluntárias em benefício das comunidades, a grande maioria (78%) acredita que é 

obrigação do Estado cuidar do social e que a necessidade de atuar para as comunidades 

é maior hoje do que há alguns anos (65%). Há, portanto, uma compreensão, no mundo 

empresarial, de que a atuação privada não deve substituir o poder público, tendo um 

caráter muito maior de complementaridade da ação estatal (IPEA, 2006). 

 

No Brasil, muitos empresários já perceberam a necessidade de direcionar suas práticas 

no sentido de alterar o quadro de degradação ambiental, péssima distribuição de renda, 

baixa qualidade dos serviços públicos, violência e corrupção, não apenas no discurso, 

mas nas ações, fundamentalmente. Em consonância com estas preocupações, o Instituto 

Ethos de Empresas e Responsabilidade Social inspirou-se na instituição norte-americana 

chamada Business and Social Responsibility e, desde 1998, busca disseminar a prática 

da Responsabilidade Social Empresarial (RSE) ajudando as empresas a compreender e 

incorporar critérios de responsabilidade social de forma progressiva, a implementar 

políticas e práticas com critérios éticos. A preocupação com o papel e a 

responsabilidade das empresas, diante das questões sociais e ambientais, está presente 

em diversos países do mundo, e atualmente encontra uma tradução nos princípios do 

Global Compact (WEINGRILL, 2003). 

 

A Responsabilidade Social Empresarial está além do que a empresa deve fazer por 

obrigação legal. O relacionamento e os projetos com a comunidade, ou as benfeitorias 

para o público interno, são elementos fundamentais e estratégicos para a prática da RSE. 

Mas não é só. O grande desafio é incorporar critérios de responsabilidade social na 
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gestão estratégica do negócio e traduzir as políticas de inclusão social e de promoção da 

qualidade ambiental, entre outras, em metas que possam ser computadas na sua 

avaliação de desempenho. 

 

Os valores que evidenciam a cultura da Organização devem permear todas as suas 

ações, desde a tomada de decisões estratégicas e cotidianas até o relacionamento com 

seus públicos. Empresas preocupadas em estabelecer compromissos éticos são 

orientadas por valores, cuidam de sua disseminação, de seu cumprimento e de sua 

adaptação aos novos tempos. Informar as ações, prestar contas à sociedade e 

transformar a transparência em um pilar são práticas que reforçam e efetivam esses 

compromissos. Tão importante quanto informar os valores para o público externo é 

garantir que sejam compartilhados e assimilados pelos colaboradores.  

 

Neste trabalho, adota-se o conceito de Responsabilidade Social Empresarial, segundo o 

Instituto Ethos, entidade criada para disseminar a cultura da responsabilidade social 

empresarial, que é a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da 

empresa com todos os públicos com os quais se relaciona (público interno, comunidade, 

meio-ambiente, fornecedores, governo/sociedade, consumidor/cliente) e pela postulação 

de metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, 

preservando recursos ambientais para gerações futuras, respeitando a diversidade e 

promovendo a redução das desigualdades sociais. Nesse contexto, o estudo tem como 

foco procurar verificar quais são as ações de responsabilidade social, assim como 

diagnosticar o grau de satisfação de funcionários com a qualidade de vida no trabalho, 

ou seja, com as ações de responsabilidade social interna da empresa. Interessa saber, 

também, se as ações de responsabilidade social têm influenciado de forma positiva a 

qualidade de vida no trabalho de acordo com a percepção dos funcionários. Busca-se, 

então, pesquisar as ações de responsabilidade social sob a ótica do público interno da 

empresa, visando ao bem estar de todos num mercado cada vez mais globalizado e 

exigente de qualidade e de alto valor agregado aos produtos (ETHOS, 2000). 

 

Diante dos objetivos a serem alcançados, propõe-se a realização de um estudo de caso 

numa pequena empresa mineira, sediada em Timóteo, denominada ATF Indústria e 

Comércio Ltda, por meio dos funcionários dessa empresa, que atua no mercado mineiro 
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desde 1992. A ATF conta hoje com aproximadamente 300 funcionários, e atua no ramo 

de caldeiraria, transformando o aço em peças. 

1.1 Justificativa 

 

O estudo se pauta na busca das organizações por maneiras de garantir a sua 

sustentabilidade, a sua responsabilidade com a sociedade, diretamente com seus 

profissionais para, por meio disso, tentar obter melhores resultados frente à forte 

concorrência do mercado. Como princípio, a relação entre a responsabilidade social e a 

qualidade de vida no trabalho pode contribuir de maneira sustentável para a melhoria da 

performance organizacional e de seus funcionários.  

 

Com a atual valorização das pessoas no âmbito empresarial, faz-se indispensável o 

conhecimento aprofundado do relacionamento que os funcionários têm para com a 

empresa na qual atuam, de modo que seja possível também identificar necessidades e 

desejos dos mesmos e alinhá-los às políticas e estratégias do negócio em si. 

 

Outro fator relevante observado é que a maioria dos estudos referentes à 

responsabilidade social empresarial reflete os benefícios externos a ela, ou seja, os 

resultados gerados fora da empresa, na sua fatia de mercado, nos seus clientes, na 

sociedade em que está inserida. Esse estudo pretende, ao contrário de outros, mostrar os 

benefícios que essas ações de responsabilidade social empresarial podem trazer 

internamente para a empresa. 

 

Neste sentido, busca-se verificar como as ações de responsabilidade social podem 

influenciar o público interno da empresa, tornando-o muitas vezes mais satisfeito e 

motivado com seu ambiente de trabalho, permitindo que ele permaneça nessa empresa 

por mais tempo e com mais prazer.  

 

1.2 Objetivos do Estudo 

 
 

1.2.1 Objetivo geral 

 



27 
 

 

• Averiguar se a atuação em ações sociais, da empresa ATF Indústria e Comércio Ltda, 

com base na responsabilidade social, tem proporcionado um diferencial ou melhoria na 

qualidade de vida do seu público interno, ou seja, de seus colaboradores. 

1.2.2 Objetivos específicos  

 
• Descrever as ações de responsabilidade social da pequena empresa mineira ATF 

Indústria e Comércio Ltda.  

• Diagnosticar a qualidade de vida no trabalho, ou seja, a responsabilidade social 

interna, no que se refere às dimensões de conteúdo e de satisfação com o 

contexto do trabalho, segundo a percepção de funcionários; 

• Relacionar as dimensões de conteúdo e contexto com as variáveis demográficas; 

• Identificar grupos de funcionários mais satisfeitos e, também, menos satisfeitos 

com dimensões de conteúdo e contexto do trabalho, no que se refere às variáveis 

demográficas;  

• Demonstrar evidências dos reflexos positivos da atuação social no que se refere 

à qualidade de vida dos seus colaboradores, de acordo com a percepção de 

funcionários.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Conceitos e Práticas de Responsabilidade Social Empresarial 

 

É interessante observar que, apesar de no Brasil esse tema ser relativamente novo, 

Drucker (1975, p. 341) já afirmava: “As administrações de todas as instituições são 

responsáveis por seus subprodutos, isto é, pelos impactos de suas atividades legítimas 

sobre as pessoas e sobre o meio ambiente físico e social”. 

 

Há de se ressaltar que em nosso país, entretanto, uma onda de assistencialismo marcou a 

história e as empresas que, até há pouco tempo, acreditavam que fazer doações a causas 

filantrópicas ou à sociedade representava a sua “parcela de contribuição para os 

problemas sociais”. Nota-se, contudo, que não havia quaisquer tipos de controle do que 

era feito, de como era feito, de quais os benefícios efetivos as ações proporcionavam à 

sociedade. 

 

A organização “simplesmente” repassava o dinheiro e o resto ficava por conta daquela 

instituição, ou comunidade que recebeu a doação. Atualmente, entretanto, o 

comprometimento social tem gradativamente se tornado parte integrante das estratégias 

de gestão empresarial. Além disso, o seu campo de atuação tem sido ampliado e envolve 

desde questões relacionadas aos seus empregados (respeito às leis trabalhistas, incentivo 

à formação escolar, etc) até as que dizem respeito à comunidade onde a empresa se 

localiza e aos problemas do meio ambiente. 

 

Responsabilidade social pode ser definida, segundo Ashley (2002), como o 

compromisso que uma organização deve ter para com a sociedade, expresso por meio de 

atos e atitudes que afetem positivamente determinada comunidade, de maneira ampla ou 

específica, agindo pró-ativamente e coerentemente, no que tange a seu papel na 

sociedade e a sua prestação de contas para com ela. 

 

Segundo Ashley (2002), as alternativas representativas do foco fundamental de relação 

da empresa, com cada grupo de seus stakeholders, são as seguintes: quanto aos 
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acionistas, a responsabilidade social é vista pelo aspecto econômico: só se faz o que 

aumenta o lucro e, com isso, o que gera valor para os acionistas; quanto ao Estado ou 

governo, a responsabilidade social está no estrito cumprimento de suas obrigações 

definidas e regulamentadas em lei; quanto à comunidade, a responsabilidade social da 

empresa é vista como um ato voluntário da direção, de forma esporádica ou estratégica; 

quanto aos empregados, a responsabilidade social é vista como uma forma de reter e 

atrair funcionários com qualificação; e,  quanto aos fornecedores e compradores, 

permite que a responsabilidade social  percorra a empresa e inclua a cadeia de produção 

e consumo. 

 

Essa nova tendência de gestão empresarial também se reflete no relacionamento com os 

investidores, que procuram empresas que apresentam boa imagem perante a opinião da 

sociedade em geral. A premissa básica dessa nova visão empresarial é que a 

organização não é um universo isolado. Em suma, ela faz parte do mundo, a quem 

influencia e de quem recebe influências. 

 

Afinal, ela se utiliza de recursos humanos, que constituem a sociedade; de recursos 

naturais, de onde se extraem as matérias-primas fundamentais para elaboração de seus 

produtos e de todas as outras fontes de riqueza das quais a empresa precisa para 

sobreviver, direta ou indiretamente. Baseado nesse raciocínio, nota-se uma tendência de  

integração da organização ao ambiente por meio da responsabilidade social que, 

segundo Oded Grajew, Diretor-Presidente do Instituto Ethos, apud Melo Neto e Froes 

(2001a, p.79) inclui “[...] todas as relações da empresa: com seus funcionários, clientes, 

fornecedores, acionistas, concorrentes, meio ambiente e organizações públicas e 

estatais”. 

 

Na opinião de Tojeiro (2001), a responsabilidade social implica, entre outras coisas, não 

empregar mão-de-obra infantil, respeitar o meio ambiente, tratar igualmente 

trabalhadores de ambos os sexos, não discriminar raça, religião ou sexo e ter 

compromisso com a educação. Segundo ela, essas práticas fazem parte de uma norma 

internacional intitulada SA 8000. 

 

Sobre esse tema, Ferrell, Fraedrich e Ferrell (2001, p. 68) afirmam: “A responsabilidade 

social no mundo dos negócios consiste na obrigação da empresa de maximizar seu 
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impacto positivo sobre os stakeholders (clientes, proprietários, empregados, 

comunidade, fornecedores e governo) e em minimizar o negativo” (grifos dos autores). 

 

Esse “espírito” já existia, por exemplo, na Apple Computers que, em 1980, foi a 

primeira empresa de tecnologia a imprimir os seus manuais em papel reciclado, o que 

evidenciou sua preocupação com o meio ambiente. Ao mesmo tempo, essa organização 

pode ser citada como a primeira indústria a vender monitores com escudos de proteção 

de campo eletromagnético o que encareceu, na época, os seus preços, mas reduziu a 

possibilidade de o produto causar danos à saúde dos seus consumidores o que, 

nitidamente, marcou o início de uma relação de admiração e respeito firmado pela 

atitude da empresa. Melo Neto e Froes (2001a, p. 78), sobre o presente assunto, 

concluem: 

 [...] apoiar o desenvolvimento da comunidade e preservar o meio 
ambiente não são suficientes para atribuir a uma empresa a condição 
de socialmente responsável. É necessário investir no bem-estar dos 
seus funcionários e dependentes e num ambiente de trabalho 
saudável, além de promover comunicações transparentes, dar retorno 
aos acionistas, assegurar sinergia com seus parceiros e garantir a 
satisfação dos seus clientes e/ou consumidores. 

 

Esses elementos, a que os autores denominam “vetores da responsabilidade social”, se 

identificam como indicadores da crescente importância dada aos stakeholders e 

representam evolução do entendimento inicial sobre o assunto, que se limitava ao 

aspecto da filantropia e, atualmente, abrange todas as relações da empresa, segundo 

afirma o próprio Grajew, citado por Melo Neto e Froes (2001a). 

 

Nesse particular, Ferrell, Fraedrich e Ferrell (2001) citam a filantropia estratégica e a 

conceituam como sendo uma forma de transformar as doações em parte das estratégias e 

objetivos gerais da organização. 

 

Esses estudiosos acrescentam: “A maneira mais comum de uma empresa cumprir sua 

responsabilidade social é por meio de donativos para obras de caridade locais e 

nacionais” (FERRELL; FRAEDRICH; FERRELL, 2001, p. 84). Isso, aqui no Brasil, 

como visto anteriormente, ainda continua sendo praticado, pois as organizações se 

propõem apenas a repassar verbas para determinadas causas ou instituições. Entretanto, 

freqüentemente, não se preocupam em acompanhar a aplicação e o resultado desses 
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investimentos ou em estabelecer uma divulgação efetiva dos donativos que elas 

oferecem à população mais carente e que poderia estar vinculada à estratégia da 

empresa. 

 

2.2 Responsabilidade Social Empresarial Interna X Responsabilidade 
Social Empresarial Externa 

 

Sobre a questão da prática de ações sociais, nota-se que as empresas brasileiras têm 

valorizado cada vez mais o assunto, o que, de acordo com Melo Neto e Froes (2001a, p. 

80) justifica-se pelos seguintes fatores: 

 

[...] enormes carências sociais do país, crescente grau de organização 
de nossa sociedade e especialmente do Terceiro Setor, a ação social 
dos concorrentes, a divulgação crescente dos meios de comunicação 
sobre as ações sociais das empresas e o crescimento das expectativas 
das comunidades e dos funcionários sobre o engajamento social 
empresarial. 

 
O fato é que a busca por um status de empresa cidadã tem sido crescente. Vale destacar, 

contudo, que, segundo esses autores, para alcançar esse status, a organização precisa 

praticar a responsabilidade social interna (relativamente aos seus funcionários e 

dependentes) e a externa (que inclui todo e qualquer elemento que mantém relação 

direta ou indireta com a organização). 

 

Como definem Melo Neto e Froes (2001a, p. p.87), a gestão da responsabilidade social 

interna apresenta-se basicamente no desenvolvimento das seguintes ações: 

[...] - investimentos no bem-estar dos empregados e seus dependentes 
(programas de remuneração e participação nos resultados, assistência 
médica, social, odontológica, alimentar e de transporte); - 
investimentos na qualificação dos empregados (programas internos 
de treinamento e capacitação e programas de financiamento de cursos 
externos, regulares ou não, realizados por seus funcionários, com 
vista à sua maior qualificação profissional e obtenção de escolaridade 
mínima). 

 

Na gestão externa, as ações sociais: 

 

[...] podem ser realizadas por meio de doações de produtos, 
equipamentos e materiais em geral, transferência de recursos em 
regime de parceria para órgãos públicos e ONG's, prestação de 
serviços voluntários para a comunidade pelos funcionários da 
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empresa, aplicações de recursos em atividades de preservação do 
meio ambiente, geração de empregos, patrocínio de projetos sociais 
do governo e investimentos diretos em projetos sociais criados pela 
própria empresa (MELO NETO; FROES, 2001a, p. 88). 

 
 
Então, pode-se questionar: quais os benefícios para a organização que assume essa 

postura de comprometimento com a sociedade e com os seus funcionários? 

 

Sob o aspecto interno, na opinião desses mesmos autores, os reflexos positivos da 

prática de ações sociais são: aumento da produtividade dos funcionários em função de 

melhores condições ambientais, de saúde, dentre outras que, quando oferecidas pela 

empresa, refletem-se, normalmente, na motivação e produtividade dos empregados e, 

como conseqüência natural desse fato, provocam maior retorno para os acionistas. 

 

Segundo Melo Neto e Froes (2001a), a prática da responsabilidade social externa também 

é positiva e gera retorno social, de imagem, publicitário e retorno para os acionistas. 

 

Vale destacar que, para a empresa ganhar credibilidade e imagem positiva junto à 

sociedade, ela deve mostrar-se comprometida com as causas da sociedade, do meio 

ambiente e dos seus funcionários. Além disso, suas atitudes em relação ao seu 

comportamento ético e socialmente responsável devem ser coerentes entre si porque,  

como disse Marques (2001, p. 29): “[...] não adianta construir creches e, ao mesmo 

tempo, contribuir para um desmatamento”. 

 

Segundo Melo Neto e Froes (2001a), a responsabilidade social pode ser considerada um 

fator competitivo desde que praticada de forma regular, sistematizada, consistente, séria 

e se for aplicada a toda e qualquer atitude da organização. Sobre o assunto, Vassalo 

(2000) afirma que a responsabilidade social deve fazer parte da visão e estratégia da 

empresa. Esse posicionamento é reafirmado pelo Instituto Ethos de Empresas e 

Responsabilidade Social: A responsabilidade social [...] está passando a ser parte 

fundamental da visão estratégica das empresas (ETHOS, 2001, p. 2). 

 

Para o referido Instituto, toda organização deve: engajar-se em ações sociais de 

interesse público, desenvolvidas por ela ou pela comunidade e estabelecer um bom 

relacionamento com colaboradores, consumidores/clientes, fornecedores, governo e 



33 
 

 

sociedade, respeitando o meio ambiente (ETHOS, 2001). Para identificar com mais 

clareza esses elementos, a instituição criou os chamados Indicadores Ethos de 

Responsabilidade Social Empresarial, que se constituem em ferramentas para auxiliar a 

gestão das atividades de responsabilidade social e se classificam, basicamente, em sete 

grandes temas: valores e transparência; público interno; meio ambiente; fornecedores; 

consumidores/clientes; comunidade; governo; sociedade (ETHOS, 2001). 

Especialmente neste trabalho, utilizamos os indicadores criados pelo Instituto Ethos e o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, para auto-

avaliação das ações sociais nas micro e pequenas empresas.1 

 

Esse comprometimento das empresas, voltadas a uma gestão socialmente responsável, 

segundo o Instituto Ethos (2001, p.2):  

[...] pode trazer inúmeros benefícios às empresas. Em muitos 
depoimentos e pesquisas, a responsabilidade social responde pelo 
recrutamento e retenção de pessoas talentosas, por um bom clima 
organizacional, pela preferência de investidores internacionais, por 
um espaço crescente aberto pela mídia e pelo apoio da sociedade e 
dos consumidores. Especialmente, neste trabalho estaremos focando 
a nossa análise nas micro e pequenas empresas que praticam ações de 
responsabilidade social e o que elas afetam em seu público interno, 
ou seja, quais os reflexos da RSE no seu público interno. 
A importância da questão da responsabilidade social é tamanha que já 
se tornou parte de um conceito mais amplo: desenvolvimento 
sustentável, conforme definição do Conselho Empresarial Mundial 
para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), órgão voltado para 
análise da atuação das empresas no campo social relativamente às 
seguintes questões: direitos humanos, direitos dos empregados, 
direitos dos consumidores, envolvimento comunitário, relação com 
fornecedores, monitoramento e avaliação de desempenho e direitos 
dos grupos de interesse. 

 

A visão de Ferrell, Fraedrich e Ferrell sobre a responsabilidade social é um pouco 

diferente. Segundo esses autores, ela pode ser dividida em quatro tipos: 

 

a) legal - voltada para o cumprimento de todas as leis e regulamentos 
criados pelo governo para, entre outras coisas: determinar as regras de 
concorrência, promover a eqüidade e a segurança no ambiente 
empresarial e proporcionar os incentivos para prevenir casos de má 
conduta das organizações; 
b) ética - relacionada aos padrões de comportamento aceitáveis e 
esperados pela sociedade, ainda que não estabelecidos em lei. 
Segundo a ética, o relacionamento da empresa com todos os 

                                                 
1 http://www.ethos.org.br/_Uniethos/Documents/responsabilidade_micro_empresas_passo.pdf 
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elementos com os quais se vincula, ou a quem atinge, deve ser guiado 
pelos métodos aceitos legal e socialmente; 
c) econômica - [...] relaciona-se com a maneira como os recursos 
usados na produção são distribuídos no sistema social e, ao mesmo 
tempo, na forma de se estabelecer um preço condizente com o valor 
efetivo dos bens e serviços produzidos pela organização, garantindo-
lhe a continuação de suas atividades, a satisfação dos clientes e o 
cumprimento das obrigações perante os investidores. 
d) filantrópica - comprometida (com base nos valores empresariais) 
em restituir à sociedade os benefícios dela recebidos retribuindo-lhe 
em bem estar e contribuindo com a comunidade sob a forma de 
filantropia e/ou atividades voluntárias da empresa. São exemplos: - 
doação de significativos valores para a educação, artes, causas 
ambientais e ajuda aos menos favorecidos, - treinamento de 
desempregados crônicos (exemplos: deficientes físicos ou mentais, 
dependentes de drogas, etc) (FERRELL; FRAEDRICH; FERRELL, 
2001, p. 87) 

 

Pelo estudo, portanto, observa-se que enquanto Melo Neto e Froes (2001a) se baseiam 

nos elementos atingidos (público interno, externo, inclusive o meio ambiente do qual 

depende a sociedade em geral) pelas ações sociais para definir responsabilidade social, 

Ferrell, Fraedrich e Ferrell (2001) a conceituam e classificam de acordo com os 

diferentes assuntos que ela abrange. 

 

Há, contudo, de se ressaltar que cresce constantemente o número de instrumentos de 

avaliação da responsabilidade social criados para tornar as ações sociais praticadas mais 

transparentes e permitir sua melhor identificação. O Balanço Social, por exemplo, é 

considerado como um instrumento capaz de identificar os recursos que a organização 

aplica no campo social e representa uma importante forma de avaliação do que a 

empresa tem feito em prol do seu público interno (empresa/empregado) e do seu público 

externo (empresa/comunidade). 

 

2.3 Críticas à Responsabilidade Social Empresarial  

 

Apesar da atual valorização do tema, não faltam autores que são declaradamente contra 

os argumentos da responsabilidade social das empresas. Entre eles, pode-se citar Milton 

Friedman, que defende a idéia de que a empresa é socialmente responsável ao gerar 

novos empregos, pagar salários justos e melhorar condições de trabalho, além de 

contribuir para o bem-estar público ao pagar seus impostos (ASHLEY, 2002). Além 

disso, esse autor critica ações e decisões tomadas pelos administradores para a 
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contribuição social em detrimento dos interesses da corporação, citando exemplos 

como: evitar aumentar os preços de seus produtos a fim de contribuir socialmente para 

prevenir a inflação, contratar desempregados ao invés de trabalhadores mais 

qualificados com o objetivo de reduzir a pobreza (BORGER, 2001). 

 

Na mesma linha de Milton Friedman, outro defensor da corrente contrária à 

responsabilidade social das empresas é Levitt (1958) que resume toda sua posição na 

afirmação de que, no sistema de livre-empresa, supõe-se que o bem-estar seja 

automático; e onde não o é, torna-se tarefa do governo. 

 

Em posição diametralmente oposta, existe um grupo de autores que considera a visão 

fundamentalista defasada em relação aos tempos atuais, visto que as empresas, a fim de 

atender as necessidades dos novos tempos, terão de ampliar seus objetivos além do 

puramente econômico e levar em conta outros parceiros, além dos acionistas. Assim, de 

acordo com Ashley, Coutinho & Tomei (2001), no tocante aos argumentos a favor da 

responsabilidade social corporativa, pode-se afirmar que eles partem da área acadêmica 

intitulada Business and Society, destacando-se, nas últimas décadas, os trabalhos de 

Carroll, Donaldson e Dunfee, Frederick e Wood. 

 

Esses autores, segundo Ashley (2002), sustentam argumentos a favor da 

responsabilidade social empresarial que poderiam ser enquadrados em duas linhas  

básicas: ética e instrumental. Os argumentos éticos são derivados dos princípios 

religiosos e das normas sociais prevalecentes. Considera-se que as empresas e os seus 

colaboradores deveriam se comportar de maneira socialmente responsável por ser a 

ação moralmente correta, ainda que envolva despesas improdutivas para a organização. 

Já os argumentos na linha instrumental consideram que há uma relação positiva entre o 

comportamento socialmente responsável e o desenvolvimento econômico da 

companhia. 

 

No Brasil, atualmente, o debate em torno de questões relativas ao papel das empresas na 

sociedade e a idéia da responsabilidade social tem recebido considerável destaque nos 

meios de comunicação. Entretanto, percebe-se que muitas empresas, acadêmicos e a 

mídia, principalmente, vêm ressaltando exclusivamente a abordagem instrumental da 

responsabilidade social corporativa como forma de melhorar a reputação da empresa, 
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além de identificar oportunidades de testar novas tecnologias e produtos, adquirindo, 

assim, vantagens competitivas (ASHLEY, 2002). 

 

Para Nogueira e Chauvel (2003), nas entrelinhas das críticas à visão instrumentalista do 

conceito de responsabilidade social empresarial, percebe-se uma desconfiança de que as 

decisões socialmente responsáveis se baseiam numa racionalidade fria e calculista, 

associada às leis de mercado. Contudo, vale dizer que, à medida que a empresa cidadã 

envereda por políticas socialmente responsáveis, parte de seus lucros passa a ser 

investida em capacitação de seus empregados, desenvolvimento de programas 

ambientais, apoio a atividades desportivas e culturais locais, formação de parcerias, etc. 

Essas ações podem ser valiosas para a empresa e seus acionistas, para seus demais 

stakeholders e contribuir para o aumento do bem-estar social e para o desenvolvimento 

do país. 

 

Assim, como o escopo da responsabilidade social é bastante amplo, é essencial ressaltar 

que: 

 

responsabilidade social dobra-se a múltiplas exigências: relações de 
parceria entre clientes e fornecedores, produção com qualidade ou 
adequação ao uso com plena satisfação dos usuários, contribuições 
para o desenvolvimento da comunidade, investimentos em pesquisa 
tecnológica, conservação do meio ambiente mediante intervenções 
não predatórias, participação dos trabalhadores nos resultados e nas  
decisões da empresa, respeito ao direito dos cidadãos, não 
discriminação dos gêneros, raças, idades, etnias, religiões, ocupações, 
preferências sexuais, investimentos em segurança do trabalho e em 
desenvolvimento profissional (SROUR, 1998, p. 294). 

 

2.4 Responsabilidade Social Empresarial e as Micro e Pequenas 
Empresas 

 

A absorção destes conceitos pelos micro e pequenos empresários pode provocar um 

forte impacto na economia e na sociedade brasileira. Afinal, essas empresas reúnem 

46% da força de trabalho do país, empregam 12 milhões dos 26,2 milhões de 

trabalhadores registrados e estão presentes em cerca de 80% dos 5.570 municípios do 

Brasil. Esses dados fazem delas agentes econômicos de grande importância para o país. 
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As micro e pequenas empresas têm demonstrado que podem responder com ações 

efetivas às novas exigências e necessidades do mercado. Cresce também, entre esses 

empreendedores, a consciência de que a gestão socialmente responsável é a nova 

maneira de gerenciar os negócios e de tomar decisões, o que certamente contribuirá para 

a disseminação de novos valores para a sociedade, a promoção da inclusão social e a 

construção de um país melhor. 

 

Desta maneira, a Responsabilidade Social Empresarial estará refletida nos vários 

relacionamentos da empresa, na transparência com que ela lida com suas obrigações, na 

forma como trata seus funcionários, ou seja, seu público interno, na forma como trata o 

planeta, nosso meio ambiente, no tipo de relação que tem com seus fornecedores e 

clientes, no tipo de relacionamento que busca ter com seus vizinhos, sua cidade, ou seja, 

com a comunidade à qual pertence, e, finalmente, no tipo de contribuição que oferece 

para organizar a sociedade e influir no governo e na sociedade. 

 

2.5 Análise dos ambientes interno e externo 

 

Para uma empresa estabelecer suas estratégias, criar valor para o cliente, conhecer o 

mercado e diferenciar-se dos seus concorrentes, é indispensável que ela conheça os seus 

ambientes interno e externo e, diante disso, realize a sua tomada de decisões e avalie a 

implementação de estratégias. 

 

Conceitualmente, Tavares (2000) define o ambiente externo como o conjunto de 

variáveis macro ambientais e o próprio ambiente competitivo e de relacionamento ao 

qual a organização pertence; e o ambiente interno como o conjunto dos recursos, dos 

ativos e das habilidades de que a organização dispõe, cuja proposta é a de gerar reflexos 

positivos no ambiente externo. 

 

2.5.1 Ambiente externo 

 

Segundo Kotler e Armstrong (1999), a organização e os elementos que a envolvem 

constituem um ambiente marcado por forças que revelam oportunidades e ameaças para 

a empresa. De acordo com Tavares (2000), com classificação similar à de Kotler e 
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Armstrong, entre os elementos que compõem o macro ambiente destacam-se: a 

economia, a tecnologia, a cultura, a política, os recursos naturais e os aspectos legais e 

sociais que devem ser constantemente avaliados porque podem sinalizar ameaças e 

oportunidades para as organizações. 

 

Enquanto a variável social se refere às relações e à participação do indivíduo na 

sociedade, a variável legal, conforme Tavares (ibidem) afirma, diz respeito à legislação 

(leis, decretos e outros instrumentos legais) que regulamenta os relacionamentos dos 

indivíduos entre si e deles com as organizações. 

 

Com referência à variável social, o autor destaca o crescimento do terceiro setor no 

Brasil (setor da economia que atende a objetivos e interesses públicos, mas é mantido 

com recursos de empresas, pessoas da sociedade ou com parte das verbas do próprio 

governo); ressaltando a importância desse fato para a promoção do equilíbrio do 

ambiente de negócios e do mercado e afirma que: “[...] o foco nas inquietações sociais 

pode levar a mudanças na vantagem competitiva das empresas” (TAVARES, 2000, p. 

209). 

 

Este mesmo autor enumera um expressivo número de indicadores relacionados a esse 

tipo de variável dentre os quais se destacam: consciência da cidadania, 

características/funcionamento das relações trabalhistas e sindicais e prioridades sociais: 

redução da violência urbana, moderação do consumismo, redução das taxas de acidentes 

de trabalho e nas estradas (TAVARES, 2000). O tema sugere, pois, um crescente valor 

da sociedade frente a esses elementos. 

 

Em termos específicos do que será analisado nesse estudo, vale dizer que as 

divergências de interesses entre a comunidade e a empresa podem causar problemas 

significativos nessa relação da empresa com sua vizinhança ou entorno, ou beneficiá-la 

quando ocorrer um efetivo comprometimento da organização com relação às causas que 

envolvem a sociedade em geral e, principalmente, seu público interno. Nesse sentido, 

percebe-se que, quanto maior o envolvimento e o relacionamento da empresa com a 

sociedade ou comunidade que a acolhe, maior será o impacto positivo nas suas ações, e 

ainda melhor será a sua imagem com seu público interno. Isso ocorrerá uma vez que o 
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público interno perceba que a sua organização se preocupa com o seu ambiente, a sua 

comunidade; mas não acontecerá caso esse envolvimento não ocorra. 

 

2.5.2 Ambiente interno 

 

O ambiente interno envolve pessoas (recursos humanos), capital e tecnologia, tornando 

possível o funcionamento da organização e a disponibilização ao mercado dos seus 

produtos. Em suma, o resultado da interação dos elementos internos da empresa é o 

produto de seus esforços estratégicos e a imagem que ela vai representar junto ao 

ambiente empresarial. 

 

Para esclarecer melhor o assunto, Tavares (2000) decompõe o ambiente interno em três 

subsistemas: diretivo, técnico e social. O nível diretivo inclui o desenvolvimento de 

inovações, feitas pelos profissionais de gerência da empresa, cujo objetivo final é 

identificar as oportunidades e ameaças e, por conseqüência, auxiliar a alta administração 

a escolher estratégias mais adequadas. 

 

Segundo Tavares (2000, p. 265), “O nível técnico é responsável pela tradução da visão 

inovadora, trazendo-a para os negócios de hoje, estruturada em dois outros níveis: 

operacional e administrativo”. Enquanto o nível operacional objetiva viabilizar um 

posicionamento único e diferenciado da empresa no mercado, preocupando-se com a 

otimização de recursos e o cumprimento da missão organizacional, o administrativo 

volta-se à adequação da estrutura e racionalização de processos e coordenação dos 

trabalhos dos empregados da empresa. 

 

Por fim, tem-se o nível social, que se atém aos relacionamentos interpessoais por meio 

dos quais os objetivos da organização podem ser mais facilmente atingidos, levando-se 

em conta a visão e estratégia da empresa. 

 

Vale ressaltar que, apesar desses três subsistemas serem estudados separadamente, na 

prática eles se inter-relacionam e mantêm dependência entre si. 
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2.6  Qualidade de Vida no Trabalho 

 

Analisando o conceito mais amplo de qualidade de vida, percebe-se que nenhum 

conceito é tão antigo, antes mesmo de ser definido, do que “qualidade de vida”. E talvez 

nenhum seja tão moderno quanto a busca de qualidade de vida. Assim, também é 

moderna a crítica e a redefinição do conceito de qualidade de vida (BUARQUE, 1993). 

 

Recentemente, o conceito de qualidade de vida passou a ser menos o bem-estar 

conseguido graças ao uso de bens do que o consumo do próprio bem e uso das 

máquinas de última geração. A contribuição de cada produto à qualidade de vida passou 

a ser definida não apenas pelo conforto que ele oferece, mas também pelo grau de 

inovação que possui. O adicional de qualidade de vida gerado passou a ser identificado 

como o simbolismo de acesso a ele.  

 

Neste sentido, surge uma utopia que tem como símbolo o consumo de massa, passando 

a ser essa utopia a da qualidade de vida, adicionada à crença de que todos teriam acesso 

ao que desejariam, ou seja, aos equipamentos que a simbolizassem. Ao mesmo tempo 

em que sente a euforia do imenso avanço técnico que foi realizado ao longo de apenas 

cem anos, o homem percebe o fracasso na utopia a que se propunha. Pois a consciência 

de que o processo econômico, que serve de base para a qualidade de vida pelo consumo, 

funciona como uma bomba tão ou mais poderosa e ameaçadora que o crescimento 

limitado, inviabiliza a construção da utopia consumista para todos.  

 

Em conseqüência dessa realidade, diversos objetivos emblemáticos da utopia estão 

sendo quebrados: o crescimento econômico ficou limitado, a igualdade se afastou, o 

socialismo ruiu, a liberdade ficou ameaçada pelo risco do poder de indivíduos para 

ameaçar a própria civilização, o internacionalismo ficou submergido nas lutas 

nacionalistas e nas dimensões do processo migratório.  

 

Em compensação, surgem surpreendentes novas bandeiras de luta, inimagináveis até 

poucos anos atrás, como o ecologismo, o crescimento zero, os direitos à opção sexual, o 

feminismo, que ganham dimensões imprevisíveis. Caso não haja nenhuma resolução 

científica imprevisível no momento, o homem percebe que seu projeto civilizatório, que 
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unia os valores éticos do iluminismo com os desejos utópicos da Revolução Industrial, 

entra em crise. 

 

Segundo BUARQUE (1993), depois de dois séculos de junção da produção para o 

consumo como o sonho de liberdade, do crescimento da indústria com a tendência à 

igualdade, percebe-se que o consumo não pode ser para todos: o rumo seguido pela 

indústria é incompatível com a igualdade, o consumo se choca com a liberdade. 

 

Diante desse cenário, os homens se põem numa situação com dois caminhos a seguir: 

ou abandonar os valores éticos da igualdade para continuar no rumo da utopia do 

consumo, apenas para poucos, ou redefinir o conceito de modernidade de qualidade de 

vida. 

 

A redescoberta da necessidade ética na condução dos negócios dos homens reflete 

talvez o maior dos fracassos da utopia materialista do consumo. A modernidade, que 

surge da Idade Média, visava construir uma sociedade e uma utopia baseadas na 

transformação da natureza dos bens serviços e na lógica dos homens, procurando 

realizar os sonhos do hedonismo egoísta, por meio da mão invisível. O que se percebe é 

que toda a realização foi incapaz de construir a utopia e trouxe um sentimento de 

fracasso na qualidade de vida. 

 

A nova qualidade de vida pode estar subordinada a seis bases éticas, que são: a 

democracia, como busca de uma liberdade individual e de respeito aos direitos das 

minorias, tornando-se, portanto, uma condição de qualidade de vida; a abolição da 

apartação, pois não há como se falar em qualidade de vida sem se pensar nos princípios 

de igualdade e, como conseqüência, a eliminação do apartheid social; o equilibro 

ecológico, no sentido de que, para que haja qualidade, é necessário o respeito ao 

equilíbrio ecológico; a descentralização, tanto da distribuição da renda quanto da 

concentração urbana em regiões e classes; a descentralização das atividades econômicas 

e culturais; e um respeito à diversidade e uma melhor distribuição do bem estar 

econômico.    

 

Algumas empresas já compreenderam que a sua performance é função, em grande parte, 

dos comportamentos dos seus assalariados (THÉVENET, 1992). Sabe-se, no entanto, 
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que a prática de valorizar os recursos humanos é uma questão cultural: cada empresa 

age segundo as suas características particulares.  

 

Diante do desafio da modernidade e da competitividade, as empresas estão percebendo 

gradativamente que o capital humano precisa ser reconhecido como a peça-chave das 

organizações vencedoras. 

 

Juntamente com as inovações tecnológicas, as inovações administrativas começam a 

surgir a partir da necessidade de ter pessoas motivadas, saudáveis e preparadas para 

enfrentar os constantes desafios. Nesse contexto, a qualidade de vida no trabalho vem se 

tornando parte integrante da cultura organizacional das empresas. 

 

A importância fundamental da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) reside no simples 

fato de que passamos a maior parte do nosso tempo no ambiente de trabalho, ou seja, 

mais de oito horas por dia, durante pelo menos 35 anos de nossas vidas. Não se trata 

mais de levar os problemas de casa para o trabalho, e sim o inverso de levarmos para 

casa os problemas, as tensões, os receios e as angústias acumulados no ambiente de 

trabalho. 

 

A qualidade de vida, segundo Dejours (1992), é uma expressão de difícil conceituação, 

uma vez que apresenta um grande caráter subjetivo, complexo e multidimensional. Ter 

qualidade de vida depende, pois, de fatores intrínsecos e extrínsecos. Assim há uma 

conotação diferente de qualidade de vida para cada indivíduo, que é decorrente da sua 

inserção na sociedade. 

 

Para Fernandes (1996), pode-se entender QVT como um programa que visa facilitar e 

satisfazer as necessidades do trabalhador ao desenvolver suas atividades na organização, 

tendo como idéia básica o fato de que as pessoas são mais produtivas quanto mais 

estiverem satisfeitas e envolvidas com o próprio trabalho. 

 

A conquista da qualidade de vida, em grande parte, depende do próprio indivíduo, seja 

na organização ou fora dela. Essa conquista depende de sua auto-estima e auto-imagem, 

do engajamento profissional, político e social e, acima de tudo, de sua postura na 

transformação da realidade e da consciência de seus direitos e deveres. 
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As empresas, ao conceberem um programa de qualidade de vida no trabalho, devem 

perceber que o mesmo não será implantado com sucesso, se não houver um efetivo 

envolvimento e participação dos funcionários, atuando com satisfação e motivação para 

a realização de suas atividades. 

 

Neste sentido, o conceito de Qualidade de Vida no Trabalho tem evoluído à medida que 

pesquisas e intervenções nas organizações são realizadas. Inicialmente, a QVT foi 

definida em termos de reação e ou percepção das pessoas em relação ao trabalho, 

particularmente resultados individuais relacionados à satisfação com as tarefas e saúde 

mental. Segundo Alencar (1996), o foco era dirigido, portanto, às conseqüências 

pessoais da experiência de trabalho e a forma de enriquecer tal atividade com vistas à 

satisfação de necessidades individuais. 

 

Posteriormente, a QVT foi concebida como uma abordagem, ou um método. Ela passou 

a ser definida em termos de técnicas específicas usadas para reformular o trabalho, 

como o enriquecimento de cargos e tarefas, grupos de trabalho autônomos e semi-

autônomos, comissões, dentre outros, segundo Kaplan e Norton (1997). 

 

Em seguida, a QVT foi definida como um movimento, uma ideologia a ser promovida 

em função de seus valores sociais positivos. Termos como administração participativa e 

democracia industrial caracterizam esta ideologia. Por fim, QVT também foi vista como  

um conceito global envolvendo todos os tipos de programas e perspectivas que visam à 

competição externa, problemas de qualidade ou, mesmo, com insatisfação de 

empregados (DEEPROSE, 1999). 

 

Fernandes (1996) conceitua qualidade de vida no trabalho como a gestão dinâmica e 

contingencial de fatores físicos, tecnológicos e sócio-psicológicos que afetam a cultura e 

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

produtividade das empresas. 

 

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) se caracteriza por uma constante busca pelo 

equilíbrio entre as pessoas e a organização, valorizando o trabalhador como ser humano 

e sua posição na organização. As teorias administrativas se constituíram como base para 
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estudos de Qualidade de Vida no Trabalho, em que aparecem, como principais teóricos, 

Mayo, Maslow, McGregor e Herzberg. 

 

Walton (1973) definiu Qualidade de Vida no Trabalho como “uma expressão para 

caracterizar determinados valores ambientais e humanos que foram suprimidos em favor 

do avanço tecnológico da produtividade industrial e do crescimento econômico”. 

 

Além da influência psíquica sobre as pessoas, as organizações passaram a ser 

questionadas em outros aspectos como: os benefícios trabalhistas que as organizações se 

dispunham a conceder, espontaneamente, de modo a melhorar a qualidade de vida de 

seus trabalhadores e os eventuais apoios aos projetos locais. Com a RSE, a organização 

busca também a QVT, tornando-se uma aliada fundamental da organização na busca do 

bem-estar social.  

 

Com a intensidade das ações sociais por parte das organizações, surge um novo tema 

que engloba o empenho das organizações na melhoria da qualidade de vida de seus 

trabalhadores, bem como a busca de soluções para os problemas sociais, a 

Responsabilidade Social Empresarial (RSE). Isso significa que a gestão das 

organizações torna-se responsável pelos efeitos de suas operações e atividades na 

sociedade. Esta pesquisa aborda a dimensão interna de RSE onde a QVT é uma dos 

principais objetivos. Assim a organização torna-se co-responsável pelo trabalhador, 

avaliando o impacto de suas ações nos seus trabalhadores. 

 

Baseado nesse novo papel da empresa que este estudo objetiva verificar como a 

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) se apresenta nas empresas que realizam ações ou 

programas de Responsabilidade Social Empresarial. 

 

Em 2000, foram criados os indicadores de Responsabilidade Social Empresarial 

elaborados por uma equipe do Ethos. Entre os indicadores, tem-se o público interno, 

que inclui as relações com os sindicatos, a gestão participativa e a participação nos 

resultados. Engloba também, o compromisso com o desenvolvimento profissional e a 

empregabilidade, o cuidado com a saúde, a segurança e as condições de trabalho e a 

preparação dos trabalhadores para aposentadoria, tendo respeito ao indivíduo assim 

como compromisso com o futuro das crianças. 
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2.7 A abordagem de Qualidade de vida no trabalho de Hackman e 
Oldham 

 

No Brasil destacam-se, como abordagens teóricas mais amplamente utilizadas nas 

pesquisas sobre a QVT, o modelo das Dimensões Básicas da Tarefa, de Hackman e 

Oldham (1975) e as concepções de Walton (1973) e Westley (1979). Enquanto as 

abordagens de Walton (1973) e Hackman e Oldham (1975) privilegiam fatores mais 

diretamente associados ao conteúdo do trabalho em si e a fatores organizacionais, a 

concepção de Walton (1979), seguindo tendências mais recentes, incorpora na análise 

da QVT aspectos que extrapolam os limites intramuros das organizações. Esse trabalho 

utiliza o método de Hackman e Oldham para analisar os aspectos relacionados à 

qualidade de vida no trabalho da empresa ATF Indústria e Comércio Ltda. 

  

A concepção de Hackman e Oldham, apud Fernandes (1996), considera que a qualidade 

de vida no trabalho se apóia em características objetivas das tarefas realizadas no 

ambiente organizacional. Neste sentido, os autores propuseram o modelo das dimensões 

básicas da tarefa. Tal modelo pressupõe que as dimensões da tarefa influenciam os 

estados psicológicos críticos que, por sua vez, determinam os resultados pessoais e de 

trabalho. Porém, a necessidade individual de crescimento exerce forças em toda essa 

cadeia de fatores determinantes de QVT. 

 

Os pesquisadores Hackman e Oldham (1975) chegaram à conclusão de que os 

resultados pessoais e organizacionais, tais como: alta motivação interna, alta satisfação  

no trabalho, alta qualidade no desempenho, baixo absenteísmo e turnover só serão 

obtidos quando estiverem presentes os seguintes estados psicológicos criados pelo tipo 

de trabalho rico em conteúdo: 1) a percepção de significância que se refere ao grau em 

que o indivíduo percebe o trabalho como importante, valioso e significativo; 2) a 

percepção de responsabilidade, que se relaciona com sentir-se pessoalmente responsável 

pelos resultados do seu trabalho; e 3) o conhecimento dos resultados do trabalho, ou 

seja, o grau em que o indivíduo recebe informações, em  uma base regular, sobre quão 

bem está efetivamente executando a tarefa. Dessa forma, quanto maior a intensidade da 

presença desses estados nos indivíduos, maiores serão a predisposição e a motivação 

para o trabalho. 
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Após identificarem as dimensões de conteúdo do trabalho como determinantes centrais 

da qualidade de vida no trabalho, Hackman e Oldham (1975) assim as definiram:  

 

Variedade de habilidades: o nível que o trabalho os envolve numa variedade de 

atividades e requer dos trabalhadores uma quantidade de diferentes habilidades e 

talentos; 

 

Identidade: o nível em que o trabalho requer que seja concluída uma porção 

identificável do trabalho, ou seja, a execução do trabalho do início ao fim; 

 

Significado: está relacionado ao nível em que o trabalho tem impacto na vida ou no 

trabalho de outras pessoas, sejam elas pertencentes à organização ou ao ambiente 

externo; 

 

Autonomia: significa o nível em que o trabalho proporciona ao indivíduo independência 

e liberdade de planejamento e execução; 

 

Feedback intrínseco: seria o nível em que a própria execução do trabalho fornece 

informações suficientes sobre o seu desempenho;  

 

Feedback extrínseco: significa o grau em que o indivíduo recebe informações claras de 

supervisores e colegas sobre o seu desempenho;  

Inter-relacionamento: quer dizer o grau em que o trabalho propicia que o indivíduo lide 

diretamente com outras pessoas, inclusive clientes.  

 
Segundo Sant’anna, Moraes e Kilimnik (2003), as dimensões Variedade de Habilidades, 

Identidade da Tarefa, Significado da Tarefa e Inter-relacionamento vinculam-se à 

percepção de significância do trabalho. A dimensão Autonomia possibilita ao 

trabalhador experimentar o aumento da responsabilidade no seu trabalho e, finalmente, 

as dimensões Feedback Extrínseco e Feedback Intrínseco propiciam o conhecimento 

dos reais resultados do trabalho. 
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Segundo Medeiros (2007), o modelo de Hackman e Oldham é um modelo mais 

específico, ou seja, menos abrangente, que defende as dimensões básicas da tarefa 

considerando três estados psicológicos críticos experimentados pelo indivíduo em sua 

relação com o trabalho, que são determinantes de satisfação e motivação nessa relação, 

podendo obter, como resultado, a realização pessoal e profissional.  

 

Nesse sentido, este trabalho, para analisar a relação da qualidade de vida no trabalho, 

utiliza o modelo de Hackman e Oldham (1975). Moraes e Kilimnik (1994) apontam que 

as diferenças individuais em termos de traços de personalidade, o não atendimento das 

necessidades básicas via trabalho, a conseqüente luta por salários e segurança, e a 

percepção da conexão entre desempenho e recompensas via trabalho, dentre outros 

fatores, fazem dessa abordagem uma das mais indicadas para diagnosticar QVT. 

 

 

2.8  Responsabilidade Social Empresarial e a Qualidade de Vida no 
Trabalho  

 

Este tópico se propõe a analisar a relação existente entre as ações de Responsabilidade 

Social Empresarial (RSE) e os aspectos de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). 

 

Percebe-se que os temas QVT e RSE guardam uma proximidade e uma certa identidade, 

posto que, na generalidade, não estão ligados, diretamente, aos objetivos primordiais 

das organizações. Ambos os temas são tratados como atividades acessórias, ainda que 

hodiernamente venham sendo percebidos como eventos essenciais à consecução dos 

objetivos organizacionais. 

No campo científico, a curiosidade pelo estudo dos dois conceitos foi despertada, 

mesmo que em momentos separados, mas que acabaram por levar ao questionamento 

sobre uma possível relação entre QVT e RSE e uma resultante motivação, pela 

intervenção institucional. Também esteve presente, ao longo da análise da possível 

relação, uma outra questão pertinente: as organizações que investem e procuram atuar 

nesse campo, têm indicadores dos resultados e reflexos que eles possam estar 

produzindo? Que mecanismos usam, ou deveriam usar, para orientar novos projetos, ou 

retro-alimentar os programas em andamento? 
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No caminho da Responsabilidade Social Empresarial, a questão da Qualidade de Vida 

no Trabalho tem sido uma das paradas obrigatórias das empresas. Pelo paradigma 

mecanicista e pela visão analítica, a Qualidade de Vida seria uma etapa da busca da 

Responsabilidade Social. Tratando-a isoladamente, atingiríamos o objetivo. Mas, 

tratando a questão sistemicamente, será que a atuação estratégica com responsabilidade 

social não traria efeitos positivos na qualidade de vida das pessoas? Será que ao buscar 

uma atuação mais integrada na sociedade a empresa não se realizaria como tal, 

conseguindo sua sustentabilidade e as pessoas que nela trabalham não usufruiriam, 

assim, de uma melhor qualidade de vida? 

 

Portanto, estudar as pessoas que atuam em empresas com programas de 

Responsabilidade Social e observá-las, para verificar se há uma melhoria na qualidade 

de vida desses colaboradores, pode ser oportuno e relevante. Pode-se dizer que, se a 

organização está preocupada com a responsabilidade social, ela estará fatalmente atenta 

para com a qualidade de vida de seus trabalhadores, dando condições para a sua 

realização pessoal e profissional, ouvindo os anseios dos funcionários para implementar 

as ações necessárias. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

3.1 Unidade de estudo 

 

A empresa objeto da pesquisa foi a ATF Indústria e Comércio Ltda., organização no 

segmento de peças de caldeiraria e estruturas metálicas, sediada em Timóteo, no Estado 

de Minas Gerais. Possui 300 funcionários, com a produção em torno de cento e setenta 

toneladas por mês. Essa empresa, no ano de 2001, venceu o Prêmio Excelência 

Empresarial do Sebrae Minas e Gerdau, na categoria de empresa cidadã.  

 

A categoria empresa cidadã, neste prêmio, é referenciada no critério de sociedade em 

que se examina como a empresa contribui para o desenvolvimento econômico, social e 

ambiental (do país, do estado, do município e da comunidade em que está inserida) de 

forma permanente. Esse critério analisa também se a empresa se relaciona com a 

sociedade de forma ética e honesta, comunicando-se de forma clara e compreensível.  

 

Pesquisou-se, assim, uma empresa que já tinha suas ações de responsabilidade social 

validadas e extremamente aceitas pela sociedade em que está instalada, quando da 

conquista do Prêmio Excelência Empresarial em 2001, para verificar se as ações sociais 

da mesma têm impacto positivo na qualidade de vida no trabalho de seus colaboradores. 

 

3.2 Natureza da pesquisa e instrumentos de coleta de dados  

 

O estudo usou uma abordagem qualitativa e quantitativa, por meio de estudo de caso 

único, que é definido por Yin como: 

 

[...] uma forma de se fazer pesquisa empírica que investiga fenômenos 
contemporâneos dentro de seu contexto de vida real, em situações em que as 
fronteiras entre o fenômeno e o contexto não estão claramente estabelecidas, 
onde se utiliza múltiplas fontes de evidência (YIN, 1989, p. 23). 

 

Objetiva-se, por meio da utilização do estudo de caso único, analisar esse contexto 

empresarial, focando na qualidade de vida do trabalho de seu público interno, por meio 



50 
 

 

de entrevistas e um questionário, elaborado por Hackman e Oldham (1975), já validado, 

traduzido e adaptado pelo grupo de pesquisa em QVT e stress da FACE/UFMG. 

 

Com relação à caracterização do método do estudo, Gil (1994, p. 27) salienta que “[...] é 

o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o 

conhecimento”. Dessa forma, o estudo irá utilizar-se do método descritivo, pois 

descreverá a qualidade de vida no trabalho dos indivíduos em relação ao fenômeno da 

responsabilidade social, além de detalhar os fatos das relações que porventura existam 

entre esse fenômeno e a melhoria na qualidade de vida no trabalho, de maneira 

individual, dos pesquisados. 

 

Com relação aos meios de sua execução, a pesquisa se dará por meio das seguintes 

metodologias: pesquisa documental, estudo de caso único e aplicação de questionário. A 

pesquisa documental caracteriza-se por examinar materiais de natureza diversa, que 

ainda não receberam um tratamento analítico, ou que podem ser reexaminados, 

buscando-se interpretações novas ou complementares (GODOY, 1995). O estudo de 

caso único se caracteriza como um tipo de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se 

analisa profundamente, visando ao exame detalhado de um ambiente, de um simples 

sujeito ou de uma situação em particular. Seu propósito fundamental é analisar 

intensivamente uma dada unidade social que, neste caso, é a empresa ATF Indústria e 

Comércio Ltda. 

 

Por ser uma abordagem predominantemente qualitativa, entende-se que um fenômeno 

pode ser mais bem compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo 

ser analisado numa perspectiva integrada. Para tanto, o pesquisador foi a campo, 

buscando captar o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele 

envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes. Vários tipos de dados 

foram coletados e analisados para que se entenda a dinâmica do fenômeno. 

 

3.3 Universo de pesquisa e amostra pesquisada 

 

No entendimento de Vergara (2005), o universo da pesquisa é considerado como o 

conjunto de elementos selecionados de acordo com algum critério de representatividade. 
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O universo a ser pesquisado compreendeu os funcionários da empresa ATF Indústria e 

Comércio, unidade onde se realizou o estudo, uma vez que as variáveis analisadas 

encontram-se relacionadas a eles. A seleção intencional dos participantes do estudo se  

deveu à conveniência e ao fato de o estudo de caso único ter sido realizado na referida 

empresa como critério de validação das ações de responsabilidade social da empresa. 

 

A empresa apresenta hoje 300 funcionários. Aplicou-se o questionário em uma amostra 

intencional de 60 funcionários, tendo em vista a dificuldade de tempo e de custo para 

aplicá-lo abrangendo todos os funcionários. 
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4 HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO E SUAS AÇÕES DE 
RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

Na cidade de Timóteo, no ano de 1992, Anízio Tavares Filho fundou uma empresa de 

caldeiraria, a ATF Indústria e Comércio Ltda., que tem como nome de fantasia ATF 

Estruturas Metálicas. Sensibilizado com a dura realidade vivida pela população no 

entorno das fábricas da cidade, Anízio decidiu identificar ações sociais que poderiam 

ser implementadas, de forma consistente. “Que tipo de contribuição posso oferecer?”, 

era o desafio. 

 

A ATF está localizada no bairro do Limoeiro, na cidade de Timóteo-MG, numa área de 

450 m², na região do Vale do Aço, onde grandes siderúrgicas e pequenos fornecedores 

fazem parte desse cenário. Em 1992, ano de sua fundação, contava com vinte 

funcionários e capacidade fabril de cinqüenta toneladas/mês e seis máquinas. Em 1993, 

um vendaval destruiu todo o galpão, mas – diz Anízio – “sou brasileiro, não desisto 

nunca.” A reconstrução foi imediata. Esse fato não impediu de perseguir o objetivo de 

aumentar a capacidade fabril de cinqüenta toneladas/mês para cento e setenta, o que foi 

atingido no ano seguinte. 

 

Assim, o Projeto ATF 2000 foi planejado, acompanhado, registrado e comemorado em 

cada momento de sua implantação. “Nós já fazíamos um trabalho de responsabilidade 

social, mas nunca havíamos pensado em formalizar isso. Fazíamos o que acreditávamos 

que iria contribuir para a comunidade. Nessa época, descobrimos que, se planejássemos 

e registrássemos o resultado do trabalho, seria melhor.” E - continua Anízio – “tudo pra 

mim tem que ter um sentido, um motivo. No Projeto ATF 2000, tudo tem um porquê.” 

 

A cidade de Timóteo, em função do crescimento desordenado, teve grande devastação 

de sua Mata Atlântica ao longo do tempo. O verde foi sacrificado e o entorno da cidade 

adquiriu a cor do aço. O aço e os insumos usados nas empresas são frios, rígidos e de 

cor acinzentada. Todo o cenário, com relação a nível sócio-econômico, tem como pano 

de fundo uma população heterogênea,. O “paraíso” do progresso atrai também pessoas 

que, sem conseguir trabalho, vivem marginalizadas, em condições precárias de 

educação, saúde e moradia.       
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Este cenário foi percebido por Anízio, que buscou ajudar de alguma forma. Baseado 

nisso, em 1997 a ATF adotou uma criança – Wemerson Bernardo – na época com 

quatorze anos de idade. A empresa, então, comprometeu-se, por meio de contrato 

registrado em cartório, a custear seus estudos, incluindo material escolar, roupa, 

assistência psicológica, escolar e odontológica, vale-refeição, transporte, além de 

oferecer-lhe curso de inglês e de informática, até a conclusão do curso superior. Essa 

escolha não foi aleatória, pois Wemerson é, além de órfão de pai, o mais velho de cinco 

irmãos, recaindo sobre ele a responsabilidade de ajudar a mãe no sustento da família. 

“Acreditamos que toda pessoa, quando tem oportunidade, se desenvolve e é capaz de 

dar bons frutos”, diz Anízio. O foco aqui foi fazer alguma coisa por alguém. É possível 

que as pequenas empresas, em geral, sentindo-se financeiramente impotentes para 

alavancar grandes projetos, esqueçam-se de que é de semente em semente que crescem 

as grandes florestas. 

 

A produção da empresa girava em torno de cento e setenta toneladas por mês, em peças 

de caldeiraria e estruturas metálicas. Entretanto, a meta de Anízio era produzir três mil 

toneladas por ano, e seu sonho era o de fazer desse contexto cinza, um mundo colorido. 

“Todo homem é do tamanho de seu sonho”. Com essa frase, Anízio sintetizou o rumo 

da história, afirmando que empresa e empreendedor são sonhos que se fazem reais e 

realidades que ajudam a sonhar. Surgiu, então, o Projeto ATF 2000, com o grande 

objetivo: “Produzir caldeiraria e estruturas metálicas com responsabilidade social”. 

 

O Projeto ATF 2000 incluiu como meta de meio ambiente, a qualidade do ar, uma vez 

que Anízio considerava que “o ar é o primeiro elemento da natureza com o qual o 

homem tem contato ao nascer.” Para marcar o lançamento da missão do Projeto, foram 

plantadas, na frente da empresa, sete mangueiras, no dia 21 de setembro de 1997. Se lhe 

perguntarem o porquê da escolha dessa árvore Anízio responde: “Mangueira é uma fruta 

fibrosa, e é preciso muita fibra para vencer.” Além das mangueiras, foram plantadas sete 

sumaúmas, oitenta e oito ipês-amarelos, sete palmeiras imperiais e mais sete mangueiras 

no entorno para promover o envolvimento das empresas vizinhas. 

 

Nos projetos de valores humanos, deparamos com a essência do desenvolvimento da 

empresa: “Acreditamos que a ATF não pode entregar um produto de qualidade para 

seus clientes sem proporcionar qualidade de vida a seus funcionários. Nossos projetos  
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começam dentro da própria fábrica.” Visando esse objetivo, a ATF criou o 

Departamento de Valores Humanos, investiu em treinamento e estimulou o trabalho em 

equipe. Uma Comissão de Fábrica, composta por um representante de cada 

departamento, reúne-se quinzenalmente, para levantar dificuldades, solicitar melhorias e 

oferecer sugestões. Tudo isso é registrado em ata e, na reunião seguinte, a Diretoria 

responde, aprova, enfim, discute a conduta a ser tomada. Assim, de maneira simples, em 

tempo hábil, colaboradores e empresário constroem a história da empresa juntos. 

 

Todas as manhãs, de 7h12 às 7h30, os funcionários se reúnem para um Momento de 

Reflexão, como forma de espiritualidade. “Todos participam. Há um rodízio entre eles. 

É feita a leitura de um trecho da Bíblia e, ao final, rezamos o Pai Nosso.” Nesse 

momento, também, quando é o caso, faz-se a integração dos novatos e homenageia-se o 

aniversariante do dia. Segundo Anízio, o clima da empresa melhorou muito depois 

disso. 

 

Todo ano é escolhido o “Colaborador Destaque”, de acordo com a Política Ética. Esse 

funcionário, além de outras homenagens, tem sua foto e uma frase escolhida por ele, no 

Cartão de Natal da ATF. A Valorização Profissional também acontece, quando o 

funcionário completa dez anos de empresa. Nessa ocasião, “a ATF entrega-lhe um 

prêmio – sempre um presente para o funcionário e sua família – demonstrando o 

reconhecimento pela dedicação e, ao mesmo tempo, incentivando a sua permanência no 

quadro de colaboradores.” Existe também uma “Caixinha de Empréstimo” gerenciada 

pela Comissão de Fábrica, cujos critérios são estabelecidos pelos funcionários,  com 

prioridade para problemas de saúde. Além disso, os benefícios incluem plano de saúde, 

plano odontológico e uma área de lazer construída atrás da área administrativa da 

empresa. 

 

Os projetos sociais da ATF passam necessariamente pela educação. Com isso, o 

“Educar Interno” oferece bolsa de estudos aos funcionários, para que possam cursar a 

universidade; e o “Educar Externo” privilegia atualmente o jovem Wemerson, citado 

anteriormente, até que ele se forme, quando então adotará outra criança. Atualmente, ele 

cursa Administração Empreendedora da Centro Universitário do Leste de Minas Gerais 

– UNILESTE, e já atua como voluntário na comunidade, repassando o conhecimento de 

informática adquirido. 
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A preocupação de Anízio com a marginalidade contagiou também os funcionários da 

ATF, que têm claro em sua consciência o papel social que deve ser desempenhado por 

todos e, ao mesmo tempo, por cada um. Neste sentido, os colaboradores fazem visitas 

aos internos da Clínica para Recuperação de Dependentes Químicos - CLIREC. A ATF 

também contrata ex-dependentes, apostando na inclusão social e no apoio humano. 

 

O “Projeto Mutirão” permite que os funcionários, no final de semana, com os tijolos e 

terreno doados por diversas empresas da região, construam as casas de seus colegas de 

trabalho, com mão-de-obra voluntária. Atualmente já foram construídas cinco casas. 

 

Há o Projeto “Ajudou”, com o apoio de outras empresas, que dá aulas de judô a cerca de 

trezentas crianças carentes. Em 2001, surgiu também o Projeto “Plantar”, 

proporcionando aulas de atividades circenses a cerca de vinte menores carentes, com 

idade entre doze e dezesseis anos.  

 

Com todos esses projetos, somente 0,5% do faturamento da ATF é investido nessas 

ações, mas esse investimento parece se multiplicar na proporção da boa vontade. A área 

construída da empresa é hoje o triplo do que era em 1997. De acordo com os dirigentes 

da empresa, os funcionários sentem-se orgulhosos em trabalhar na empresa e 

desenvolveram o sentido de trabalho em equipe, de solidariedade e de cidadania. Eles 

afirmam que o absenteísmo e turnover são insignificantes e que a imagem da empresa 

perante a comunidade, clientes e fornecedores está fortalecida e consolidada. 

 

É com esse cenário que se pretende aferir se as ações de responsabilidade social da 

empresa influenciam na qualidade de vida no trabalho de seus colaboradores.  
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5 A PESQUISA SOBRE A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 
E A INFLUÊNCIA DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE 
SOCIAL  

 

5.1  Apresentação das variáveis demográficas 
 
A pesquisa foi realizada junto a uma amostra de 59 pessoas, empregados da empresa 

ATF Indústria e Comércio, lotados em Timóteo-MG, os quais se encontravam, por 

ocasião da realização do estudo, regularmente registrados na Unidade de Talentos 

Humanos da Organização. 

 

Em termos de idade, nota-se que cerca de 29% dos pesquisados possuem até 25 anos de 

idade; 20,3%,  de 31 a 35 anos; 15,3% tem idade entre 41 a 45 anos. Esta porcentagem, 

acrescentada aos 13,6 % que possuem idades entre 26 a 30 anos, indica que a maioria 

dos pesquisados (63,7%) têm até 35 anos de idade. 

 

TABELA 1 – FAIXA ETÁRIA 
  Freqüência Percentual 
Até 25 anos 17 28,8% 
De 26 a 30 anos 8 13,6% 
De 31 a 35 anos 12 20,3% 
De 36 a 40 anos 7 11,9% 
De 41 a 45 anos 9 15,3% 
Acima de 50 anos 6 10,2% 
Total 59 100,0% 

      Fonte: Dados da pesquisa 
                      

Quanto ao sexo, verifica-se que a grande maioria dos indivíduos pesquisados é do sexo 

masculino (73%), e apenas 27% é do sexo feminino. 

 

TABELA 2 - SEXO 
  Freqüência Percentual 
Masculino 43 72,9% 
Feminino 16 27,1% 
Total 59 100,0% 

                                 Fonte: Dados da pesquisa 
  

De forma similar à variável sexo, notou-se que, na variável estado civil, há uma 

grande maioria de sujeitos casados (55,9%), enquanto somente 37,3% dos pesquisados 

são solteiros.  
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TABELA 3 - ESTADO CIVIL 
  Freqüência Percentual 
Casado 33 55,9% 
Solteiro 22 37,3% 
Desquitado 2 3,4% 
Outro 2 3,4% 
Total 59 100,0% 

      Fonte: Dados da pesquisa 

   

No que diz respeito ao grau de escolaridade, observou-se um elevado percentual de 

indivíduos com escolaridade superior ao segundo grau completo: 88,1%. Desse total, 

50,8% detêm apenas o segundo grau completo e 20,3% superior incompleto. Apenas 

15,3% tem o terceiro grau completo e apenas 1,7% possui pós-graduação. 

 

 

TABELA 4 – ESCOLARIDADE 
  Freqüência Percentual 
Primeiro Grau Incompleto 3 5,1% 
Primeiro Grau Completo 2 3,4% 
Segundo Grau Incompleto 2 3,4% 
Segundo Grau Completo 30 50,8% 
Terceiro Grau Incompleto 12 20,3% 
Terceiro Grau Completo 9 15,3% 
Pós-Graduado 1 1,7% 
Total 59 100,0% 

                                    Fonte: Dados da pesquisa 
    

 

 

Prosseguindo a caracterização dos profissionais pesquisados, vale notar que, em 

relação à variável setor de trabalho na instituição, a maior proporção dos entrevistados é 

da unidade de Negócios (25,4%); enquanto 18,6% trabalham no setor de Planejamento, 

15,3% pertencem ao setor de Preparação.  
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TABELA 5 – SETOR DE TRABALHO 
  Freqüência Percentual 
Negócios 15 25,4% 
Planejamento 11 18,6% 
Preparação 9 15,3% 
Solda e Acabamento 5 8,5% 
Compras 3 5,1% 
Administrativo /Financeiro 3 5,1% 
Montagem 3 5,1% 
Manutenção 3 5,1% 
Qualidade 3 5,1% 
Usinagem 2 3,4% 
Presidência 1 1,7% 
Jato /Pintura 1 1,7% 
Total 59 100,0% 

         Fonte: Dados da pesquisa 
     
 
Quanto à distribuição referente ao tempo de serviço na organização, a maior proporção 

de elementos da amostra (54,2%) indicou estar exercendo o atual cargo há menos de 01 

ano; 20,3% entre 01 a 3 anos; e outros 13,6% entre 03 e 05 anos. 

 

TABELA 6 – TEMPO DE SERVIÇO NESTA ORGANIZAÇÃO 
  Freqüência Percentual 
Até 1 ano 32 54,2% 
De 1 a 3 anos 12 20,3% 
De 3 a 5 anos 8 13,6% 
De 5 a 7 anos 1 1,7% 
De 7 a 10 anos 3 5,1% 
Acima de 10 anos 2 3,4% 
NR 1 1,7% 
Total 59 100,0% 

                                      Fonte: Dados da pesquisa 
 
     

Portanto, analisando os gráficos chegamos à conclusão de que a maioria dos 

pesquisados é casada, do sexo masculino, possui até 35 anos de idade, apresenta grau de 

escolaridade de 2º grau completo, predominantemente. Quanto ao setor de trabalho, 

observou-se que a maioria trabalha na unidade de Negócios e, quanto ao tempo de 

serviço na organização, a grande maioria tem até um ano de empresa. 
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5.2  Análise dos dados 

5.2.1 Diagnóstico de qualidade de vida no trabalho 

5.2.1.1 Conteúdo do trabalho  
 
As TAB. 7 e 8 apresentam os resultados das dimensões de conteúdo do trabalho da 

escala resumida de Hackman e Oldham. Quanto à execução do trabalho, 45,8% dos 

pesquisados responderam que seu trabalho depende da interação com outras pessoas, 

sejam elas clientes ou colegas de trabalho. No quesito autonomia, cerca de 34% dos 

pesquisados apresentam uma moderada autonomia, uma vez que muitas ações são 

padronizadas e fora de controle, mas cerca de 25,5 % percebem algum grau de 

autonomia e, 10,2%, bastante autonomia. Com relação às tarefas identificáveis, 38,9% 

dos pesquisados acreditam que seu trabalho é parte de um todo e que o resultado pode 

ser visto no produto ou serviço final. Quanto à variedade da atividade, 45,7% disseram 

que seu trabalho apresenta bastante variedade, o que exige dele diversas habilidades e 

talentos. Segundo a importância do trabalho na vida, ou no bem-estar de outras pessoas, 

59,3% apontaram que o produto do seu trabalho tem bastante significado e pode afetar 

outras pessoas em vários aspectos importantes. Em relação ao feedback dos superiores, 

35,5% dos pesquisados disseram que somente algumas vezes o recebem. Quanto ao 

próprio feedback, 44% dos pesquisados responderam que, com bastante freqüência, 

conseguem recebê-lo enquanto realizam o trabalho.  

 

TABELA 7 – DIMENSÕES DE CONTEÚDO DO TRABALHO – SEÇÃO I 
  1 2 3 4 5 6 7 Total 
Em que medida o seu trabalho requer que você interaja 
com outras pessoas (clientes ou pessoas em sua própria 
organização)? 

6,8
% 

1,7
% 

8,5
% 

5,1
% 

10,
2% 

22,
0% 

45,
8% 

100,0
% 

Quanta autonomia há em seu trabalho? Isto é, em que 
medida o seu trabalho permite a você 

8,5
% 

8,5
% 

13,
6% 

33,
9% 

13,
6% 

11,
9% 

10,
2% 

100,0
% 

Em que medida o seu trabalho se compõe de tarefas 
identificáveis como um todo? Isto é, o trabalho 
representa um serviço completo, tendo início e fim bem 
determinados? Ou é apenas uma pequena parte de um 
serviço maior, que será completado por outras pessoas? 

13,
6% 

6,8
% 

8,5
% 

22,
0% 

16,
9% 

15,
3% 

16,
9% 

100,0
% 

Quanta variedade existe em seu trabalho? 8,5
% 

3,4
% 

8,5
% 

11,
9% 

22,
0% 

16,
9% 

28,
8% 

100,0
% 

Em geral, quão significante e importante é o seu 
trabalho? Isto é, o resultado de seu trabalho tem efeitos 
significativos na vida ou bem-estar de outras pessoas? 

1,7
% 

8,5
% 

8,5
% 

13,
6% 

8,5
% 

25,
4% 

33,
9% 

100,0
% 

Em que medida os seus superiores e colegas lhe dizem 
quão bem ou mal você está executando suas tarefas? 

6,8
% 

8,5
% 

16,
9% 

18,
6% 

16,
9% 

11,
9% 

20,
3% 

100,0
% 

Em que medida o próprio ato de realizar o trabalho lhe 
dá informações acerca de sua performance? Isto é, a 
tarefa em si 

5,1
% 

6,8
% 

5,1
% 

16,
9% 

22,
0% 

20,
3% 

23,
7% 

100,0
% 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Quanto ao uso de várias habilidades complexas e de alto nível, 35,6% dos pesquisados 

consideraram essa afirmativa apropriada. Com relação ao trabalho exigir bastante 

cooperação com outras pessoas, 37,3% julgaram apropriada tal assertiva e 33,9% a 

consideraram bastante apropriada. Quanto à não realização da tarefa do início ao fim, 

22% consideraram esta afirmação incerta; 18,6%, inapropriada; e 18,6%, bastante 

inapropriada, indicando que a dimensão identidade encontra-se em níveis adequados.  

 

Em relação ao conhecimento do fato de a execução da tarefa mostrar se ela está sendo 

bem feita ou mal feita, 44,1% consideram esta afirmação apropriada. Quanto ao 

trabalho ser simples e repetitivo, 22% responderam ser esta afirmativa inapropriada e 

22% disseram ser bastante inapropriada, indicando que a dimensão variedade encontra-

se em níveis adequados. Referente ao trabalho poder ser feito sozinho sem checar com 

outras pessoas, 28,8% consideraram bastante inapropriado enquanto 22% consideraram 

inapropriado, indicando que a dimensão inter-relacionamentos encontra-se em níveis 

adequados.  Em relação a quase nunca permitir que superiores e colegas dêem feedback 

a respeito da sua performance, 27,1% consideraram incerto esta afirmativa; 23,7%, 

inapropriada, e 22% bastante inapropriada, indicando que o feedback externo encontra-

se em níveis adequados. Com relação ao trabalho poder afetar muitas pessoas, 44,1% 

consideraram apropriada e 22% bastante apropriada, indicando o significado do 

trabalho. Quanto a não usar a iniciativa ou o discernimento para a realização do 

trabalho, 33,9% consideraram inapropriada e 23,7% bastante inapropriada, indicando 

que a dimensão autonomia encontra-se em níveis adequados.  

 

Quanto aos superiores falarem o que pensam sobre a qualidade do trabalho, 37,3% 

consideraram apropriada, e o mesmo para feedback externo. Considerando a 

oportunidade de terminar a tarefa que se inicia, 32,2% consideraram apropriada, e o 

mesmo para identidade. Quanto ao trabalho possibilitar muito poucas possibilidades de 

verificação se a execução está bem ou mal executada, 32,2% consideraram a afirmativa 

inapropriada, indicando feedback interno em níveis adequados. Com relação ao trabalho 

oferecer várias oportunidades de independência e liberdade, 37,3% consideraram 

apropriada, indicando autonomia em níveis adequados.  

 

Quanto ao trabalho não ser muito significante ou importante, 45,8% consideraram 

bastante inapropriada, indicando significado do trabalho em níveis adequados. Esses  
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resultados são indicadores de que a empresa tem adotado ações de responsabilidade 

social interna, no que se refere ao conteúdo do trabalho.  

 

TABELA 8 – DIMENSÕES DE CONTEÚDO DO TRABALHO – SEÇÃO II 
  Bastante 

inapropria- 
da 

Inapropria- 
da 

Levemente 
inapropria- 

da 

Incerto Levemente 
apropriada 

Apropriada Bastante 
apropriada 

Total 

O trabalho exige o uso de 
várias habilidades complexas 
e de alto nível 

6,8% 8,5% 5,1% 13,6% 18,6% 35,6% 11,9% 100,0% 

O trabalho exige bastante 
cooperação com outras 
pessoas 

3,4% 3,4% 3,4% 11,9% 6,8% 37,3% 33,9% 100,0% 

O trabalho é organizado de 
tal forma que eu não posso 
fazer uma tarefa completa, do 
início ao fim 

18,6% 18,6% 11,9% 22,0% 8,5% 13,6% 6,8% 100,0% 

A simples execução das 
tarefas de meu trabalho me 
mostra se o estou fazendo 
bem ou mal 

  5,1% 6,8% 11,9% 13,6% 44,1% 18,6% 100,0% 

O trabalho é muito simples e 
repetitivo 

22,0% 22,0% 8,5% 18,6% 13,6% 8,5% 6,8% 100,0% 

O trabalho pode ser feito por 
uma pessoa trabalhando 
sozinha - sem falar ou checar 
com outras pessoas 

28,8% 22,0% 10,2% 15,3% 5,1% 13,6% 5,1% 100,0% 

O trabalho quase nunca 
permite que meus superiores 
e colegas me dêem “feedback” 
a respeito de minha 
performance 

22,0% 23,7% 8,5% 27,1% 3,4% 10,2% 5,1% 100,0% 

O trabalho pode afetar muitas 
outras pessoas 

1,7% 8,5% 5,1% 13,6% 5,1% 44,1% 22,0% 100,0% 

O trabalho não me permite 
usar minha iniciativa ou 
discernimento para realizá-lo 

23,7% 33,9% 8,5% 13,6% 11,9% 8,5%   100,0% 

O trabalho permite que meus 
superiores freqüentemente me 
digam o que pensam da 
qualidade do meu trabalho 

3,4% 10,2% 5,1% 16,9% 15,3% 37,3% 11,9% 100,0% 

O trabalho me dá a 
oportunidade de terminar 
completamente as tarefas que 
inicio 

10,2% 5,1% 5,1% 15,3% 11,9% 32,2% 20,3% 100,0% 

O trabalho em si possibilita 
muito poucas oportunidades 
de verificação se o estou 
executando bem ou mal 

6,8% 32,2% 11,9% 16,9% 8,5% 22,0% 1,7% 100,0% 

O trabalho oferece várias 
oportunidades de 
independência e liberdade 
sobre como executá-lo 

6,8% 6,8% 3,4% 13,6% 18,6% 37,3% 13,6% 100,0% 

O trabalho em si não é muito 
significante ou importante 

45,8% 16,9% 1,7% 6,8% 1,7% 15,3% 11,9% 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.2.1.2 Contexto do trabalho 
 

A TAB. 9 apresenta os resultados no que se refere ao contexto de trabalho. Quanto à 

estabilidade no emprego, 39,0 % dos pesquisados responderam estar satisfeitos, ou 

fortemente satisfeitos. Com relação aos benefícios e salários recebidos, cerca de 47,0 %  
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responderam estar de leve a fortemente satisfeitos. Com referência à possibilidade de 

crescimento pessoal e de desenvolvimento, 67,7% responderam estar também de leve a 

fortemente satisfeitos. Quanto às pessoas com quem se relaciona e convive, 47,5% 

responderam estar satisfeitos e 27,1% fortemente satisfeitos. Quanto ao respeito e 

tratamento que recebe de seus superiores, 74,6% disseram estar satisfeitos, de leve a 

fortemente. Com relação à sensação de realização ao fazer o trabalho, 89,8% dos 

entrevistados estão satisfeitos, de leve a fortemente. Do ponto de vista da oportunidade 

de conhecer outras pessoas por meio do trabalho, 37,3% se mostraram satisfeitos. Com 

relação ao apoio e liderança que recebe dos superiores, 62,8% responderam estar 

satisfeitos, de leve a fortemente.  

 

Quanto ao pagamento pelo que contribui para a organização, 64,4 % disseram estar 

satisfeitos, de leve a fortemente. Sob a ótica da independência de pensamento e ação ao 

fazer o trabalho, 67,8% dos pesquisados estão satisfeitos, de leve a fortemente. Quanto à 

segurança quanto ao futuro da organização, 28,8% responderam neutro; 23,7% estão 

levemente satisfeitos e 22% estão satisfeitos. Com relação à oportunidade de ajudar 

outras pessoas quando se trabalha, 84,7% responderam estar satisfeitos, de leve a 

fortemente. Quanto ao desafio enfrentado ao realizar o trabalho 78% está satisfeito, de 

leve a fortemente. Quanto à qualidade da supervisão sobre o trabalho, 74,6% 

responderam estar satisfeito, de leve a fortemente, indicando o significado do trabalho 

em níveis adequados. Esses resultados são indicadores de que a empresa tem adotado 

ações de responsabilidade social interna, no que se refere ao contexto do trabalho.  
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TABELA 9 – DIMENSÕES DE CONTEXTO DO TRABALHO  
 

  Fortemente 
insatisfeito 

Insatisfeito Levemente 
insatisfeito 

Neutro Levemente 
satisfeito 

Satisfeito Fortemente 
satisfeito 

Total 

A segurança no emprego 
(estabilidade) que eu tenho 

11,9% 11,9% 1,7% 18,6% 16,9% 28,8% 10,2% 100,0% 

O salário e benefícios que eu 
recebo 

16,9% 18,6% 5,1% 11,9% 16,9% 27,1% 3,4% 100,0% 

A possibilidade de crescimento 
pessoal e de desenvolvimento que 
eu tenho ao realizar o trabalho 

1,7% 1,7% 10,2% 18,6% 18,6% 30,5% 18,6% 100,0% 

As pessoas com quem me 
relaciono e convivo em meu 
trabalho 

1,7% 5,1% 5,1% 8,5% 5,1% 47,5% 27,1% 100,0% 

O respeito e tratamento que eu 
recebo de meus superiores 

  3,4% 11,9% 10,2% 13,6% 44,1% 16,9% 100,0% 

A sensação de realização que eu 
tenho ao fazer o meu trabalho 

1,7%   1,7% 6,8% 13,6% 59,3% 16,9% 100,0% 

Oportunidade de conhecer outras 
pessoas ao fazer o meu trabalho 

1,7% 1,7% 3,4% 20,3% 16,9% 37,3% 18,6% 100,0% 

O apoio e liderança que eu recebo 
de meus superiores 

3,4% 5,1% 6,8% 22,0% 13,6% 42,4% 6,8% 100,0% 

O pagamento pelo que eu 
contribuo para esta organização 

5,1% 10,2% 6,8% 13,6% 20,3% 30,5% 13,6% 100,0% 

A independência de pensamento e 
ação que eu tenho ao fazer o meu 
trabalho 

3,4% 6,8% 5,1% 16,9% 18,6% 39,0% 10,2% 100,0% 

A segurança que eu tenho quanto 
ao meu futuro nesta organização 

1,7% 6,8% 8,5% 28,8% 23,7% 22,0% 8,5% 100,0% 

A oportunidade de ajudar outras 
pessoas enquanto estou 
trabalhando 

1,7% 1,7% 3,4% 8,5% 13,6% 52,5% 18,6% 100,0% 

O desafio que eu enfrento ao 
realizar o meu trabalho 

3,4% 6,8% 1,7% 10,2% 15,3% 45,8% 16,9% 100,0% 

A qualidade, em termos gerais, 
da supervisão que eu recebo no 
meu trabalho 

5,1% 5,1% 1,7% 13,6% 16,9% 45,8% 11,9% 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.2.1.3 Dimensões de conteúdo e de contexto do trabalho 

 

A TAB. 10 apresenta os escores das variáveis de conteúdo e contexto do trabalho, 

consideradas indicadores do grau de qualidade de vida no trabalho, com os respectivos 

desvios padrão. O desvio padrão é uma medida de variabilidade dos indicadores e, 

quanto maior o desvio padrão, menor a homogeneidade do indicador. Os resultados 

mostram que a variabilidade dos indicadores é muito similar e reduzida. Destaca-se, 

nesta tabela, o elevado escore no que se refere às dimensões significado da tarefa e 

inter-relacionamento e o elevado grau de satisfação com os colegas. E não se identifica 

qualquer dimensão com escores abaixo de 3, indicando uma satisfatória qualidade de 

vida no trabalho. 
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TABELA 10 – ESCORES E DESVIO PADRÃO DAS DIMENSÕES DE 
CONTEÚDO E CONTEXTO DE TRABALHO 

 

  N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Variedade de habilidades 59 1,7 7,0 4,8 1,4 
Identidade 59 1,0 7,0 4,6 1,4 
Significado 59 2,3 7,0 5,2 1,4 
Autonomia 59 2,3 6,7 4,8 1,2 
Feedback Intrínseco 59 2,0 7,0 4,9 1,2 
Feedback Extrínseco 59 1,3 7,0 4,7 1,3 
Inter-relacionamento 59 2,3 7,0 5,4 1,3 
Conteúdo 59 2,7 6,52 5,0 1,0 
Satisfação com a segurança 59 1,0 7,0 4,6 1,4 
Satisfação com a compensação 59 1,0 7,0 4,3 1,6 
Satisfação com colegas de trabalho 59 1,7 7,0 5,5 1,1 
Satisfação com a supervisão 59 2,0 7,0 5,1 1,2 
Satisfação com as possibilidades de 
crescimento 

59 1,5 7,0 5,3 1,1 
Contexto 59 1,9 7,0 5,1 1,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

5.3 Comparação dos escores de conteúdo e contexto do trabalho e as 
variáveis demográficas  

 

Para comparação dos resultados com variáveis demográficas, utilizou-se uma técnica 

intitulada Chi-Square Automatic Interaction Detector (CHAID). Tal técnica, proposta 

por Kass (1980), permite avaliar o relacionamento entre uma variável dependente e 

outras em nível categórico ou contínuo e o resultado é descrito em forma de árvore, 

onde são mostradas as variáveis preditoras que mais estejam associadas à variável 

dependente. Os subconjuntos resultantes apresentam uma maior homogeneidade, 

internamente, em relação à variável dependente, com a maior heterogeneidade possível 

entre os subconjuntos formados. Os critérios de divisão ou agrupamento utilizados 

nessa técnica foram fixados em 5%, ou seja, os subconjuntos possuem significativa 

diferença ao se utilizar o teste qui-quadrado. As variáveis utilizadas para construção das 

árvores CHAID foram: faixa etária, sexo, estado civil, escolaridade, setor de trabalho e 

tempo de serviço na organização. É importante destacar que serão apresentados apenas 

os resultados que se mostraram significativos. 
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Como pode ser observado no diagrama abaixo, a média geral para o indicador de 

contexto é de 4,974. Tal média é menor (4,487) para indivíduos que possuem curso  

superior incompleto, ou mais (> segundo grau completo). Ainda nesse grupo, indivíduos 

casados possuem uma média menor (3,780), que os indivíduos de outros estados civis 

(solteiro e desquitados). 

 
FIGURA 1 – Variável Contexto 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

A média geral para o indicador de variedade de habilidades é de 4,842. Tal média é 

menor para indivíduos com idade menor que 41 a 45 anos (4,679). Os indivíduos com 

idade maior de 41 a 45 anos possuem uma média maior sendo de 6,278. 
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FIGURA 2 – Variedade de Habilidades 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

Com relação ao feedback intrínseco, a média geral do indicador é 4,932. Tal média é 

maior quando o indivíduo é desquitado ou solteiro (5,444). E a média é menor quando o 

indivíduo é casado ou outro (4,581). 

 
FIGURA 3 – Feedback intrínseco 
Fonte: Dados da pesquisa 
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A média geral para o indicador de satisfação com a compensação é de 4,339. Tal média 
é menor para indivíduos com idade menor que 36 a 40anos sendo 4,000. E essa média é 
maior quando o indivíduo tem idade maior que 36 a 40 anos sendo 5,333. 
 

 
FIGURA 4 – Satisfação com a compensação 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

A média geral para o indicador de satisfação com colegas de trabalho é 5,531. Tal 

média é superior quando o indivíduo tem tempo de serviço na organização menor que 1 

a 3 anos sendo 5,750. Essa média é menor no intervalo de tempo de casa de 1 a 3 anos e 

de 3 a 5 anos sendo 4,208. Quando o tempo de serviço na organização é maior que 3 a 5 

anos, essa média é maior, 5,667.  
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FIGURA 5 – Satisfação com colegas de trabalho 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

Com relação a satisfação com a supervisão a média geral é de 5,141. Tal média é 

superior se o indivíduo tem grau de escolaridade menor ou igual ao segundo grau 

completo sendo 5,468. Se o indivíduo tem grau de escolaridade superior ao segundo 

grau completo essa média é inferior sendo 4,591. Ainda nesse grupo, indivíduos casados 

possuem uma média menor (3,667) que os indivíduos como outros estados civis 

(solteiro e desquitados), sendo 5,361. 
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FIGURA 6 – Satisfação com a supervisão 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

Nesse sentido, percebemos que a satisfação com a supervisão é maior quando o grau de 

escolaridade é igual ou inferior ao segundo grau completo e também que os indivíduos 

casados estão menos satisfeitos com a supervisão do que os solteiros e desquitados. A 

satisfação com os colegas de trabalho também é maior para os indivíduos que têm 

tempo de serviço inferior a 1 a 3 anos de organização. Já a satisfação com a 

compensação é menor para os indivíduos que têm idade inferior a 36 a 40 anos; quando 

a idade é superior a 36 a 40 anos essa satisfação é maior. O feedback intrínseco é um 

fator melhor avaliado pelos indivíduos desquitados ou solteiros.  
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5.4 Análise de conglomerados de acordo com as variáveis demográficas e as 
variáveis de conteúdo e de contexto 

Com o intuito de categorizar os respondentes, com base nas médias obtidas nas 

variáveis Conteúdo e Contexto, estes foram classificados em dois grupos, que foram 

denominados “baixo” e “alto” devido às suas médias nas citadas variáveis. O grupo 

formado, “baixo” contempla 33,9% dos entrevistados e os demais (66,1%). A criação 

dos grupos foi realizada com base na técnica de Análise de Cluster (especificamente o 

método K-Means), onde foi a priori definida a divisão da amostra em dois grupos, de 

maneira que eles fossem os mais divergentes possíveis entre si e com maior 

homogeneidade internamente. Isso significa que, no grupo com baixas médias, os 

indivíduos possuem índices os mais próximos, o quanto foi possível, o mesmo 

acontecendo com o grupo com médias altas.  

 

Diante disso, a seguir, na TAB. 11 são apresentadas as médias também para cada um 

dos componentes dessas duas variáveis por grupo. 
 

TABELA 11- DESCRIÇÃO DOS GRUPOS CRIADOS 

 Baixo Alto 

 Média Desvio 
Padrão 

Média Desvio 
Padrão 

Variedade de habilidades 4,12 1,38 5,21 1,32 
Identidade 3,55 0,95 5,12 1,24 
Significado 4,47 1,33 5,62 1,32 
Autonomia 4,00 1,29 5,15 0,96 
Feedback Intrínseco 3,97 1,13 5,43 0,87 
Feedback Extrínseco 3,67 0,99 5,28 1,02 
Inter-relacionamento 4,60 1,33 5,79 1,06 
Satisfação com a segurança 3,18 1,24 5,26 0,92 
Satisfação com a compensação 3,25 1,31 4,90 1,51 
Satisfação com colegas de trabalho 4,60 1,24 6,01 0,60 
Satisfação com a supervisão 4,08 1,09 5,68 0,85 
Satisfação com as possibilidades de 
crescimento 

4,24 0,95 5,86 0,58 

Conteúdo 4,05 0,74 5,37 0,75 
Contexto 3,87 0,74 5,54 0,60 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Para avaliar a existência de relação entre variáveis demográficas e os dois grupos 

criados anteriormente, foi executada a técnica CHAID. O resultado significativo que se 

obteve é apresentado a seguir: 
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Node 0

Category % n

33,9 20Conteúdo e Contexto - Baixo
66,1 39Conteúdo e Contexto - Alto

Total 100 ,0 59

Estado Civil
Adj. P-value=0,028, Chi-square=8,267, df=1

Avaliação dos Indicadores

Node 1

Category % n

12,5 3Conteúdo e Contexto - Baixo
87,5 21Conteúdo e Contexto - Alto

Total 40,7 24

Solteiro; Desquitado

Node 2

Category % n

48,6 17Conteúdo e Contexto - Baixo
51,4 18Conteúdo e Contexto - Alto

Total 59,3 35

Escolaridade
Adj. P-value=0,010, Chi-square=9,619, df=1

Casado; Outro

Node 3

Category % n

32,0 8Conteúdo e Contexto - Baixo
68,0 17Conteúdo e Contexto - Alto

Total 42,4 25

<= Segundo Grau Completo

Node 4

Category % n

90,0 9Conteúdo e Contexto - Baixo
10,0 1Conteúdo e Contexto - Alto

Total 16,9 10

> Segundo Grau Completo

 
FIGURA 7 – Avaliação dos indicadores 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

O resultado obtido mostra que existe uma significativa diferença no que tange ao estado 

civil (e tal diferença é a mais significativa visto que esse é o primeiro critério de 

estratificação encontrado). Por tal estratificação, o grupo formado por médias altas para 

Conteúdo e Contexto se mostra muito superior entre os solteiros e os desquitados, 

confirmando os resultados obtidos com os cruzamentos entre as dimensões de qualidade 

de vida no trabalho e as variáveis demográficas e funcionais. Já entre os casados existe 

maior homogeneidade (48,6% com baixas médias para Conteúdo e Contexto e 51,4% 

para altas médias para Conteúdo e Contexto). 
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É importante ressaltar que esse grupo, formado pelos casados/outros (em relação ao 

estado civil) e que representa 59,3% da amostra geral, pode ainda ser estratificado pela 

escolaridade. 

  

Em relação à escolaridade, existe um grupo formado por indivíduos com até segundo 

grau (42,4% da amostra geral), que possui predominância do grupo com médias altas 

(68,0% do grupo) para Conteúdo e Contexto e um grupo (com escolaridade superior ao 

segundo grau – 16,9% da amostra geral), com predominância de indivíduos com baixas 

médias para Conteúdo e Contexto (90% do grupo), o que também confirma os 

resultados dos cruzamentos.  

 

É importante destacar que os grupos criados se mostraram significativos mesmo ao se 

considerar a amostra reduzida (59 indivíduos no total). 

 

Nesse sentido, pode-se perceber que, dentro da amostra pesquisada, ressaltaram-se dois 

grupos: um, com melhores escores de QVT, que é o grupo dos casados; e outro, e o 

grupo dos solteiros e desquitados. No grupo dos casados, porém, as pessoas com 2º grau 

de escolaridade apresentaram melhores escores do que os de nível superior, resultado 

esse um tanto paradoxal, embora explicável. Uma possível explicação é que os de nível 

superior sofrem mais pressão e também têm um maior nível de aspiração: sendo assim, 

apresentam-se mais insatisfeitos. 

 

5.5 Responsabilidade social e qualidade de vida no trabalho 

 

Quanto ao grau de influência das ações de responsabilidade social sobre a qualidade de 

vida no trabalho, constata-se que 38% dos pesquisados percebem total ou muita 

influência dessas ações; cerca de 17% percebem alguma influência. Ou seja, mais da 

metade percebe que há alguma influência. Cerca de 34,%, porém, percebe pouca ou 

muito pouca influência, e apenas 10,2% percebe nenhuma influência. 
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TABELA 12 - GRAU DE INFLUÊNCIA DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE 
SOCIAL EXTERNA DA EMPRESA SOBRE A SUA QUALIDADE DE VIDA NO 

TRABALHO 
 Freqüência Percentual 
Total influência 6 10,2% 
Muita influência 17 28,8% 
Alguma influência 10 16,9% 
Pouca influência 12 20,3% 
Muito pouca influência 8 13,6% 
Nenhuma influência 6 10,2% 
Total 59 100,0% 

   Fonte: Dados da pesquisa 
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6 CONCLUSÃO 

 

O objetivo desta pesquisa consistiu em analisar o grau de satisfação dos funcionários da 

empresa ATF Indústria e Comércio Ltda. com a responsabilidade social interna 

praticada por essa empresa, ou seja, com a qualidade de vida no trabalho, no que se 

refere a dimensões de conteúdo e contexto.  

 

A qualidade de vida no trabalho busca integrar o trabalhador ao seu ambiente de 

trabalho satisfatoriamente, a fim de que haja um equilíbrio entre sua vida pessoal e 

profissional. 

 

As ações de responsabilidade social empresarial consistem nas atitudes das empresas de 

maximizarem os impactos positivos sobre os diversos públicos envolvidos, sejam eles 

clientes, acionistas, empregados, comunidade, fornecedores e governo e, além disso, 

minimizar os impactos negativos. 

 

Diante dos resultados obtidos, foi possível observar que o trabalho dos pesquisados 

requer interação com outras pessoas e que a autonomia na execução das tarefas é 

moderada, uma vez que as ações são padronizadas e fora de controle, o que é coerente 

com a atividade industrial da empresa.  

 

Apesar disso, o trabalho não se apresenta para os pesquisados como simples e repetitivo 

e, mesmo tempo, o feedback extrínseco, ou seja, aquele realizado pelos superiores é 

pouco praticado. 

 

A segurança no emprego foi considerada pelos pesquisados como satisfatória. Já com 

relação à segurança quanto ao futuro na organização foi considerada insatisfatória, o 

que pode dever-se ao fato de a maioria dos entrevistados ter até um ano de serviço na 

organização. 

 

No quesito referente à oportunidade de ajudar outras pessoas enquanto trabalha, a maior 

parte o considerou satisfatório, o que pode refletir algum efeito das ações de 

responsabilidade social nestas pessoas. 
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Encontrou-se, assim, um elevado escore no que se refere às dimensões do significado da 

tarefa e inter-relacionamento e o elevado grau de satisfação com os colegas. E não se 

identificou qualquer dimensão com escores indicativos de uma qualidade de vida no 

trabalho insatisfatória. 

 

Alguns aspectos, porém, podem ser melhorados pela empresa, a saber, o feedback dos 

supervisores para os funcionários, com a realização de reuniões, com mais freqüência, 

para que eles saibam o que se espera deles e se estão realizando suas tarefas de modo 

adequado e correto. E, ainda, no que se refere à segurança no trabalho, a empresa deve 

procurar sinalizar claramente suas intenções para aqueles com os quais deseja 

permanecer e nos quais pretende investir, visando reduzir a insatisfação com essa 

importante dimensão da qualidade de vida no trabalho.  

 

Nesse estudo, ressaltaram dois grupos: um com melhores escores de QVT, que é o 

grupo dos casados e outro, e o grupo dos solteiros e desquitados. No grupo dos casados, 

porém, as pessoas com 2º grau de escolaridade apresentaram melhores escores do que 

os de nível superior, resultado esse um tanto paradoxal. Uma possível explicação é que 

os de nível superior sofrem mais pressão e também têm um maior nível de aspiração, 

sendo assim mais insatisfeitos. A empresa pode empreender ações no sentido de reduzir 

as diferenças entre esses grupos de funcionários no que se refere à satisfação quanto à 

qualidade de vida no trabalho, realizando antes, porém, uma pesquisa mais acurada para 

testar as hipóteses acima mencionadas.  

 

Finalmente, quanto ao grau de influência das ações de responsabilidade social sobre a 

qualidade de vida no trabalho, um percentual expressivo respondeu ter muita influência, 

apesar de alguns terem respondido pouca influência, aspecto esse que também deve ser 

mais bem investigado. 

 

A pesquisa apresenta limitações, pois não é passível de generalização devido ao 

universo pesquisado ser pequeno e ainda se tratar de um estudo de caso único. Outra 

limitação é o fato de não se ter podido aprofundar nos efeitos da Responsabilidade 

Social Empresarial sobre a Qualidade de Vida no Trabalho e ter se baseado apenas nas 

respostas dos funcionários ao questionário. Inicialmente, a idéia era fazer a verificação 

desse impacto, em termos de melhoria de determinados indicadores da Qualidade de  



76 
 

 

Vida no Trabalho e de redução de problemas. Como a aplicação dos questionários se 

estendeu por mais tempo que o planejado, essa parte da pesquisa ficou prejudicada. 

Diante disso, torna-se ser oportuno aplicá-lo nessa e em outras empresas, novamente, 

uma vez que esta foi a primeira intervenção desse tipo feita na ATF Indústria e 

Comércio Ltda., o que permitirá ampliar a comparação dos resultados e, ainda, o 

universo pesquisado. 

 

Acredita-se que a pesquisa desenvolvida oferece uma importante contribuição à 

empresa, tendo em vista que fornece inúmeros subsídios para que ela possa planejar 

suas ações de responsabilidade social interna de forma mais sistemática, visando a 

melhoria da qualidade de vida no trabalho de seus funcionários. 

 

Por fim, uma pesquisa com as características apresentadas proporciona novas 

possibilidades de estudos. Inicialmente, é importante considerar que o assunto abordado 

ainda é novo enquanto pesquisa acadêmica, devendo ser estudado e aprofundado por 

outros pesquisadores. Percebe-se, também, que o enfoque do estudo pode ser mais 

amplo, atingindo um universo maior de empresas, possibilitando o estabelecimento de 

comparações. Igualmente, a questão de como a empresa se relaciona com seus 

funcionários, tendo como foco a responsabilidade social interna e a qualidade de vida no 

trabalho é outro campo interessante para futuras pesquisas. Adicionalmente, futuras 

pesquisas poderão investigar as melhores ações de responsabilidade social interna tendo 

como base a melhoria da qualidade de vida no trabalho. 

 

Além disso, percebe-se que a responsabilidade social é um tema de extrema importância 

no atual ambiente organizacional. E, sendo assim, é necessário que as empresas 

discutam as atividades que vêm desenvolvendo nesta área, bem como conheçam os 

objetivos dos seus públicos internos e externos no que se refere a este assunto. 

 

Neste sentido, o estudo realizado na ATF Estruturas Metálicas apresenta boas 

informações que, com certeza, podem servir de suporte ao planejamento e 

sistematização da sua responsabilidade social interna e das ações sociais praticadas.  

 

Os resultados da pesquisa fornecem indicações importantes sobre os caminhos que a 

empresa pode seguir, haja vista que apresentam as percepções dos públicos sobre ações  
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desenvolvidas, além de indicar outras que podem vir a ser implementadas pela 

organização. 

 

Finalmente, essa pesquisadora tem a intenção de continuar desbravando tanto o tema da 

responsabilidade social quanto o da qualidade de vida no trabalho, no intuito de permitir 

aprofundamentos e novos estudos nesse universo. Além disso, essa pesquisa não tem o 

objetivo de ser conclusiva. Muito pelo contrário, acredito que ela seja um ponto de 

partida para tantas outras que poderão surgir a partir dela, possivelmente, ou então de 

assuntos co-relacionados. 
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APÊNDICE A - CARTA DE APRESENTAÇÃO – MODELO 

 

 

Prezado colaborador, 

 

Este questionário faz parte de uma pesquisa acadêmica realizada por mim, Alessandra 
Ribeiro Simões, mestranda em Administração pela Universidade FUMEC, na qual a 
ATF Sistemas é a unidade de pesquisa. 

Peço a sua gentileza no preenchimento deste questionário, pois o mesmo não demandará 
mais que quinze minutos do seu tempo e muito ajudará na mensuração da sua qualidade 
de vida no trabalho.  

Nas páginas que se seguem, você encontrará várias questões a respeito de seu trabalho. 
Algumas instruções específicas são dadas no começo de cada seção. Leia-as 
atentamente.  

As questões foram elaboradas para obter a sua percepção do seu trabalho e o seu grau de 
satisfação com o mesmo. Suas respostas individuais serão mantidas em sigilo absoluto. 
Responda a cada item da maneira mais honesta e franca possível. 

Desde já agradeço sua colaboração. 
 
 
Atenciosamente, 
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ANEXO A - QUESTIONÁRIO COMPLETO HACKMAN E 
OLDHAM – MODELO 

 

 
 

 



85 
 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



87 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



88 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



89 
 

 

 

ANEXO B – Roteiro de entrevista Responsabilidade Social para o Prêmio 

Excelência Empresarial – Modelo 

PARTE 3 – QUESTÕES COMPLEMENTARES PARA A EMPRESA CIDADÃ  

RESPONSABILIDADE SOCIAL INTERNA  

1. A empresa/propriedade rural tem conhecimento das necessidades/demandas por ações sociais 
de seus funcionários? 

    SIM   

 NÃO  

2. Em caso afirmativo, qual(is) a(s) forma(s) usualmente utilizada(s) para identificar tais 
necessidades/demandas sociais internas?  
� Pesquisas/entrevistas com funcionários 

 
� Reunião com associação/sindicatos de funcionários 

 
� Outros: 

 
3. Indique quais programas/ações sociais foram realizados pela empresa/propriedade rural aos 
seus funcionários no ano de 2005, informando a quantidade de ações, nº de beneficiados 
(estimativa) e total de investimentos realizados nas ações sociais (porcentual do faturamento total 
anual):  
 

Programas/Ações  
Nº de ações  Nº de 

beneficiados  
Porcentual 
investido (*)  

1. Atividades educacionais (bolsa de 
estudos, cursos etc.)  

   

2. Atividades culturais 
(apresentações teatrais, shows etc.)  

   

3. Atividades recreativas (ruas de 
lazer, campeonatos, clubes etc.)  

   

4. Projetos na área de alimentação  
(vale-refeição, cesta básica etc.)  

   

5. Plano de previdência privada 
(complementação de aposentadoria)  

   

6. Atividade de assistência social 
(creches, sensibilizações, avaliações 
sociais, recuperação de 
alcoólatras/drogados etc.)  

   

7. Plano de saúde (convênio 
médico/odontológico, vacinas, 
campanha anti-tabagismo etc.)  

   

8. Campanhas e/ou cursos internos 
contra drogas, álcool, fumo, 
violência, aids etc.)  
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9. Subsídio financeiro (empréstimos, 
complementação salarial com licença 
médica etc.)  

   

10. Política de emprego para 
deficientes  

   

11. Auxílio-maternidade     
12. Outros:     
 
(*) É o valor total investido em cada programa/ação dividido pelo faturamento total anual.  

Porcentual investido =      VALOR TOTAL   
INVESTIDO X 100    
FATURAMENTO  

RESPONSABILIDADE SOCIAL EXTERNA  

1. A empresa/propriedade rural tem conhecimento das necessidades/demandas por ações sociais 
na comunidade?  

 SIM  
 NÃO  

 

2. Em caso afirmativo, qual(is) a(s) forma(s) usualmente utilizada(s) para identificar tais 
necessidades/demandas sociais da comunidade? Pesquisas/entrevistas com a comunidade Consultas às 
organizações governamentais Consultas às organizações não-governamentais/lideranças comunitárias e 
outros  

Outros: 3 – Indique quais programas/ações sociais foram realizados pela empresa/propriedade rural 

atendendo à comunidade no ano de 2005, informando a quantidade de ações, nº de beneficiados 

(estimativa) e total de investimentos realizados com as ações sociais (porcentual do faturamento total 

anual):  

Programas/ações  

Nº de ações  

Nº de 
beneficiados  

Porcentual 
investido (*)  

1. Área de educação (bolsa de estudos, 
cursos etc.) 

   

2. Área da cultura (apresentações teatrais, 
shows artísticos etc.) 

   

3. Área de lazer/esporte (ruas de lazer, 
campeonatos etc.) 

   

4. Área de saúde (vacinação, ações da saúde 
bucal etc.)  

   

5. Área de meio ambiente (limpeza de rios, 
plantio de árvores, coleta seletiva do lixo 
etc.)  
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6. Investimentos em melhorias/conservação 
da infra-estrutura (escolas/hospitais, creches, 
ruas, praças, asilos, presídios, etc.)  

   

7. Recuperação de patrimônio histórico 
(reformas e/ou conservação de obras etc.) 

   

8. Área de habitação (regime de mutirão, 
reformas habitacionais etc.)  

   

9. Doações/Campanhas (roupas, alimentos, 
equipamentos patrimoniais etc.)  

   

10. Ações de cooperação com empresários 
do mesmo segmento  

   

11. Apoio educacional às favelas e/ou 
bairros pobres  

   

12. Doações financeiras     
13. Outros:     

 
(*) É o valor total investido em cada programa/ação dividido pelo faturamento total anual.  
Porcentual investido = VALOR TOTAL INVESTIDO X 100 

 FATURAMENTO  
 

CONSIDERAÇÕES GERAIS  

Qual o projeto mais importante desenvolvido pela sua empresa/propriedade rural? (Tipo de 
atuação/pessoas envolvidas/parceiros/resultados alcançados)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


