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RESUMO

A qualidade de vida no trabalho (QVT) afeta diretamente a vida dos indivíduos e, consequentemente, os resultados dentro das organizações. Este 
trabalho objetiva caracterizar a QVT numa empresa no que se refere à aplicação de práticas de qualidade de vida para a melhoria do bem estar 
coletivo, identificado através satisfação dos colaboradores diante destas. O universo da pesquisa de campo concentrou sete colaboradores 
efetivos do setor administrativo de uma empresa no segmento da construção civil. O método de coleta de dados deu-se através de um 
questionário de perfil sociodemográfico, aliado a "Escala de avaliação da qualidade de vida no trabalho" de acordo com o modelo de Walton, 
versão adaptada. Os pressupostos teóricos desse trabalho, se baseiam nos estudos de Walton (1973) que pode ser considerado um dos 
precursores de uma abordagem científica de QVT. Verificou-se satisfação na maioria dos entrevistados nas seguintes categorias: desenvolvimento 
de capacidade; integração social na organização; constitucionalismo; trabalho e espaço total de vida. Nas categorias de insatisfação, destaca-se: 
compensação justa e adequada; condições de trabalho; oportunidade de crescimento e relevância social do trabalho. Mediante as análises 
realizadas acima, pode-se observar que em quatro categorias a organização obteve sucesso, e em quatro, obteve a insatisfação da maioria dos 
entrevistados. Os resultados obtidos demonstraram que apesar da empresa estudada, não possuir um programa de Qualidade de Vida no 
Trabalho ou mesmo uma estratégia direcionada a este fim, esta foi avaliada positivamente em diversas categorias propostas neste estudo. 
Percebeu-se que o índice de satisfação é quase que unânime. Isso mostra que os colaboradores sentem de fato que o clima organizacional interno 
é satisfatório e que de fato sentem-se valorizados dentro da empresa. Observa-se, assim, que a qualidade de vida no trabalho desta organização é 
satisfatória, tendo em vista que das 39 áreas questionados aos participantes, apenas quatro foram consideradas insatisfatórias. Recomenda-se 
que novas técnicas de gerenciamento de pessoas, desenvolvimento de atividades, sejam aplicadas, para se obter de maiores resultados positivos.
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