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RESUMO 
 
DIAS NETA, Corintha. Investigação sobre a contribuição da saúde e segurança do 
trabalho na qualidade de vida do trabalhador: um estudo com profissionais da área de 
sst na indústria de alimentos da região de Pelotas/RS. 2018. Trabalho de Conclusão 
de Curso – Curso de Graduação em Engenharia de Produção, CEng – Centro de 
Engenharias, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2018. 
 
A indústria de alimentos concentra altos índices de doenças ocupacionais e acidentes 
de trabalho no Brasil. Este setor tem sido tema recorrente de discussões por órgãos 
fiscalizadores referente as condições de trabalho, qualidade de vida e saúde e 
segurança no trabalho. Neste contexto o presente estudo tem por objetivo investigar 
a contribuição da segurança e saúde do trabalho na qualidade de vida no trabalho nas 
indústrias de alimentos na cidade de Pelotas/RS. Para isto, buscou-se material teórico 
para a compreensão do cenário estudado como também um estudo em campo com 
entrevistas com os profissionais da área de SST e análise do mesmo. Além disso, 
optou-se pela utilização do modelo de Walton para a realização das entrevistas. Os 
resultados indicaram que a maioria dos profissionais de SST tem conhecimento sobre 
o assunto e atuam principalmente no que se refere as condições dos ambientes de 
trabalho, tendo pouco envolvimento na organização do trabalho. 
  
Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho, Segurança e Saúde no Trabalho, 
Ergonomia,  Indústria alimentícia. 



ABSTRACT 
 
DIAS NETA, Corintha. Investigação sobre ações voltadas a qualidade de vida no 
trabalho e saúde e segurança do trabalho: Um estudo nas indústrias de alimentos na 
região de Pelotas: 2018. Undergraduate conclusion work – Undergraduate Program, 
Industrial Engineering, CEng – Engineering Center, Federal University of Pelotas, 
Pelotas, 2018. 
 
The food industry concentrates high rates of occupational diseases and accidents at 
work in Brazil. This sector has been a recurring theme of discussions by supervisory 
bodies regarding working conditions, quality of life and health and safety at work. In 
this context, the present study aims to investigate the contribution of occupational 
safety and health in the quality of work life in the food industries in the city of Pelotas / 
RS. For this, we sought theoretical material for the understanding of the scenario 
studied as well as a field study with interviews with the professionals of the SST area 
and analysis of the same. In addition, we chose to use the Walton model to conduct 
interviews. The results indicated that the majority of OSH professionals have 
knowledge about the subject and work mainly on the conditions of work environments, 
with little involvement in the organization of work. 
 
Palavras-chave: Quality of Life at Work, Safety and Health at Work, Ergonomics,  
Food Industry. 
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1 INTRODUÇÃO 

Grande parte da vida das pessoas é ocupada pelo trabalho, representando para 

eles crescimento humano e satisfação profissional. Segundo Simon Dolan (2006) em 

razão desse tempo temos que ter consciência das consequências e das implicações 

que tem sobre nossa vida. Considerando isso, é plausível supor que o ambiente de 

trabalho deve ser agradável, organizado e seguro para se trabalhar. Contudo, muitas 

vezes esta visão pode não ser tão recorrente e em alguns setores, inclusive, a 

compreensão de como se dá a relação entre trabalho e a qualidade de vida dos 

funcionários não é claramente entendida. 

Dentre os setores que podem apresentar desafios em termos de compreensão 

quanto à relações trabalhador e empresa, o setor de alimentos consiste em um caso 

particularmente importante. Segundo ABIA (Associação Brasileira de Indústrias de 

Alimentos), por exemplo, o setor alimentício é o que mais emprega no Brasil, 

empregando 1,6 milhões de trabalhadores nas 35,2 mil indústrias existentes no país . 

No RS o setor de alimentos representa 12% do setor industrial, na cidade de Pelotas 

existem aproximadamente 49 indústrias de alimentos, conforme dados obtidos no 

Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Alimentos, que são distribuídas entre 

indústrias de beneficiamento de grãos, frigoríficos, cereais, de conserva e indústria de 

laticínios.  

Cabe lembrar que devido às exigências do mercado, este setor passou por 

grandes transformações que ocorreram na indústria alimentícia, passando de 

processos tradicionais para processos altamente industrializados. Assim, houve 

mudanças de equipamentos, de manejo, de organização do processo e de segurança 

para os trabalhadores deste setor, não necessariamente incorrendo em melhoria de 

suas condições de trabalho. A título de exemplo, através de uma pesquisa sobre as 

condições de trabalho nos engenhos de arroz, com apoio da Confederação Nacional 

dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentos e Afins (CNTA), o MPT (Ministério 

Público do Trabalho) criou uma força tarefa para verificar e assegurar as condições 

de saúde e segurança do colaborador. Segundo o MPT, este setor concentra altos 

índices de doenças ocupacionais, no qual tem ocasionado vários afastamentos e 

acidentes de trabalho pela falta de preocupação às condições e qualidade de vida no 

trabalho por parte dos empregadores. 
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Apesar da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) ser uma disciplina 

amplamente discutida e disseminada, a compreensão de como se dá sua inserção na 

indústria de alimentos ainda é incipiente. Conforme Silva (2016), o desafio do gestor 

de uma empresa não está somente em conhecer seu espaço produtivo, mas também 

conhecer o colaborador que trabalha nele, oferecer um ambiente agradável e seguro 

são fatores que tornam a empresa mais competitiva, diminuindo o absenteísmo, a 

rotatividade de funcionários e aumentando a produtividade (Santos Martins, 2016).  

Estudos encontrados sobre QVT contemplam vários aspectos. Contudo, não 

encontra-se muitos estudos que dão devida atenção a questões ligadas a segurança 

e saúde no trabalho. Santos Martins, 2016 afirma que a falta de programas de QVT 

que dão a devida importância a saúde e segurança do trabalhador pode proporcionar 

um ambiente de trabalho inseguro expondo o trabalhador a vários riscos ocupacionais. 

Dessa forma, possível perceber uma lacuna importante no que tange às 

considerações das relações envolvendo QVT e Segurança e Saúde no Trablho (SST) 

na indústria alimentícia. 

Sendo assim, o presente trabalho apresenta como tema a qualidade de vida e 

segurança e saúde no trabalho na indústria alimentícia na região de Pelotas. Para tal, 

buscou-se na literatura trabalhos relacionados ao tema e bem como realizar um 

trabalho de campo para investigar ações sobre o tema. 

 

1.1 Objetivos Geral e Específico 

  

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Investigar a contribuição da segurança e saúde do trabalho na qualidade de 

vida no trabalho nas indústrias de alimentos na cidade de Pelotas/RS. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

O trabalho apresenta alguns objetivos específicos: 

a. Identificar elementos tipicamente presentes no âmbito da Qualidade de 

Vida no Trabalho; 
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b. Identificar na literatura ações tipicamente voltadas à prevenção com foco 

na saúde e segurança do trabalhador na indústria alimentícia; 

c. Investigar através de pesquisa de campo, com profissionais da área de 

SST dados relativos à Saúde Segurança no Trabalho e à Qualidade de 

Vida no Trabalho; 

d. Desenvolver uma análise e discussão relativamente à relação entre os 

temas Saúde e Segurança no Trabalho e Qualidade de Vida no 

Trabalho. 

 

1.2 Justificativa 

 

O setor de alimentos necessita de ações que garantam a qualidade de vida no 

trabalho, principalmente nas tarefas que exijam esforço físico do trabalhador, através 

dos altos índices de doenças ocupacionais segundo o MPT.  

A implantação de ferramentas de QVT propiciam uma melhor qualidade para o 

trabalhador, tanto para o fator físico, psicológico e organizacional. Segundo Borges 

Ferrão (2013) a QVT transforma a maneira como se trabalha, contribuindo para uma 

maior produtividade na empresa e melhores condições de trabalho. Também 

conforme Coelho Ferreira (2008), se a empresa não oferecer um ambiente saudável 

e adequado para a realização de sua atividade o colaborador ficará desmotivado e a 

empresa não conseguirá atingir seus objetivos principais.  

Alguns fatores influenciam no trabalho realizado pelos colaboradores, segundo 

Santos (2015) a segurança que a empresa oferece para seus empregados é um deles. 

A preocupação de manter os colaboradores bem, com condições de saúde adequadas 

é de suma importância para deixa-los motivados. 

 Assim, um trabalho que busque investigação quanto à contribuição da 

Segurança e Saúde no Trabalho na QVT e a associação entre eles poderá trazer 

contribuições dentro de uma nova perspectiva, sobretudo no setor objeto do presente 

estudo. 
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1.3 Limitações 

 

O presente estudo limita-se a investigar exclusivamente a contribuição da SST 

e a QVT em indústrias alimentícias da cidade de Pelotas. Evidências de correlação 

entre QVT e SST também poderão ser exploradas. Contudo, extrapolações para além 

destes tópicos e ramo de negócio podem exigir eventuais adequações e portanto, não 

são contempladas no presente estudo.  

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

O presente trabalho está estruturado da seguinte forma: 

No capítulo 1 apresenta-se o trabalho e sua contextualização. São 

apresentados objetivos, justificativa da pesquisa, delimitações do trabalho e a 

estrutura do trabalho. 

No capítulo 2 apresenta-se uma revisão bibliográfica sobre a Qualidade de vida 

no Trabalho e Saúde e Segurança no Trabalho. Os dois assuntos são divididos em 

subintens onde aborda-se um breve histórico sobre QVT, os principais modelos 

encontrados na literatura e a importância desse tema nas empresas. Sobre o tema 

SST apresenta-se a importância dele nas empresas e após realiza-se um discussão 

sobre a relação de QVT e SST. 

No capítulo 3 são abordados os procedimentos metodológicos adotados para 

o estudo, os quais são divididos de forma a apresentar a estrutura do trabalho a ser 

realizado, definindo técnicas a serem utilizadas e o cronograma da pesquisa. 

No capítulo 4 são apresentados os resultados através da coleta de 

informações, da aplicação do instrumento de pesquisa e a discussão do trabalho. 

Por fim, no capítulo 5 consta a conclusão e diagnóstico do cenário estudado. 
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2 REVISÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo apresenta a revisão da literatura sobre qualidade de vida no 

trabalho e a prevenção de saúde e segurança do trabalhador nas indústrias de 

alimentos. Assim, a seguir serão abordados tópicos considerados relevantes para o 

desenvolvimento deste estudo, sendo eles: origem e evolução da qualidade de vida 

no trabalho; os principais modelos existentes sobre QVT; a inserção de QVT nas 

empresas; a segurança e saúde no trabalho e sua importância e a associação de QVT 

e SST. 

 

2.1 Uma breve discussão quanto à origem e evolução da Qualidade de Vida 

no Trabalho 

 

Segundo Medeiros (2002), desde o surgimento da QVT no decorrer do tempo 

houveram mudanças de pensamentos administrativos, no cotidiano, na sociedade e 

nas organizações do trabalho. Desde então, os trabalhadores se conscientizaram da 

importância do seu trabalho para o desempenho da empresa exigindo um ambiente 

mais agradável e satisfatório. 

A origem da QVT se dá nas primeiras civilizações conforme Niero (2004), onde 

eram desenvolvidos métodos e teorias para alcançar o bem estar no trabalho. 

Contudo, foi somente em meados da década de 50 que as condições de trabalho 

foram estudadas cientificamente.  

Através do estudo de Eric Trist e seus colaboradores foi possível verificar a 

relação entre trabalho, indivíduo e organização. O tema QVT só foi introduzido 

publicamente no final da década de 60 e ínicio de 70, através da criação de centros 

de estudos nos Estados Unidos.Seus objetivos eram estudar as causas da baixa 

produtividade e a qualidade de vida dos colaboradores. (Araujo, 2010) 

Neste período a preocupação das empresas com a saúde, segurança e 

satisfação do trabalhador ficou estagnada após a crise energética e a alta da inflação. 

De acordo com Santos (2010), as empresas estavam mais preocupadas com a sua 

sobrevivência do que com a qualidade de vida no trabalho. Foi somente com o 

surgimento de uma forte competição internacional, por meio do conhecimento de 

técnicas japonesas de administração nas empresas ocidentais, que o tema voltou a 



 

18 

 

se destacar. Isto fez com que as empresas repensassem sobre sua forma de 

organização do trabalho e gerenciamento empresarial. 

Conforme Fernandes (1996), o conceito de qualidade de vida no trabalho não 

é consensual na literatura por abrangir desde as leis que protegem o colaborador, as 

necessidades humanas sustentadas por idéias de humanização do trabalho e a 

responsabilidade social da empresa. Na visão de Nadier e Lawler (1983) a evolução 

da concepção do tema se dá conforme apresentado na Erro! Fonte de referência 

não encontrada.. 

 

 
Figura 1. Evolução do conceito de QVT 
Fonte:Fernandes, 1996 apud Nadler e Lawler 1983.  

Diante da evolução da QVT e dada sua importância, o conceito sobre a mesma 

passou a envolver aspectos físicos, ambientais e psicológicos. A QVT passa a ser um 

Concepções evolutivas

Reação do indivíduo ao trabalho. Averiguava-se 

como melhorar a qualidade de vida no trabalho 

para o indivíduo

1. QVT como uma varíavel (1959 a 1972)

Características ou visão

O foco era o indivíduo antes do resultado 

organizacional, mas ao mesmo tempo, 

provocava melhoria ao colaborador e à 

empresa.

2. QVT como uma abordagem (1969 a 1974)

6. QVT como nada (futuro)

No caso de alguns projetos de QVT 

fracassarem no futuro, não passará de um 

"modismo" passageiro.

3. QVT como um método (1972 a 1975)

QVT era vista como sinônimo de grupos 

autonômos de trabalh, enriquecimento de cargo 

ou desenho de novas plantas com integração 

social e técnica. Utilizava-se de métodos e 

técnicas para melhorar o ambiente de trabalho.

4. QVT como um movimento (1975 a 1980)

Declaração ideológica sobre a natureza do 

trabalho e as relações dos trabalhadores com a 

organização. Os termos "administração 

participativa" e "democracia industrial" eram 

frequentemente ditos como ideiais do 

movimento.

5. QVT como um tudo (1979 a 1982)

Como panaceia contra a competição 

estrangeira, problemas de qualidade, baixa taxa 

de produtividade, problemas de queixas e 

outros problemas organizacionais.
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método utilizado pelas empresas para um maior alcance da melhoria no ambiente de 

trabalho e da produtividade. Considerando as mudanças ocorridas nas últimas 

décadas, será apresentado a seguir os principais modelos usados de QVT na 

literatura. 

 

2.2 Os principais modelos teóricos abordados na literatura 

 

No âmbito da qualidade de vida no trabalho muito se tem estudado. Vários 

estudiosos de diversas áreas preocuparam-se em oferecer vários modelos teóricos 

distintos para analisar a qualidade de vida no trabalho. Através de fundamentação 

teórica foi possível encontrar os principais modelos citados na literatura. 

Um dos modelos mais importante por ser um trabalho de base, consiste no 

modelo de Walton. Richard Walton procurava formas de associar qualidade de vida 

no trabalho com o desempenho nas empresas. Segundo Messerschimidt (2008) a 

preocupação de Walton não era só com as aspirações humanas, mas também com 

fatores de organização do trabalho, construção de equipes e autonomia na realização 

das atividades. 

Desse modo, Walton propôs um modelo de análise com 8 (oito) critérios: 

1) Compensação justa e adequada: de acordo com Araujo (2010), este 

critério tem como objetivo mensurar a QVT, através de uma remuneração 

adequada ao trabalho realizado. São incluídos benefícios como vale 

alimentação, plano de saúde, plano odontológico, uniforme, auxílio escola, 

etc. Esta remuneração também é comparada com a remuneração dos 

colegas e do mercado de trabalho. 

2) Condições de trabalho: avaliar as condições de saúde e ambiente físico 

onde o trabalhor executa suas atividades. Conforme André (2012) são 

analisadas as condições para executar as atividades e sua carga, os 

materiais e equipamentos utilizados e se o ambiente é seguro para a 

execução das mesmas . 

3) Uso de desenvolvimento de capacidades: são analisadas oportunidades 

oferecidas aos trabalhadores para aplicar seu conhecimento na sua rotina 

laboral, desenvolvimento de autonomia e a obtenção de informações 

quanto ao trabalho e ao processo produtivo. 
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4) Oportunidade de crescimento e segurança: neste critério são examinados 

as oportunidades oferecidas aos trabalhadores em relação ao seu 

desenvolvimento e crescimento pessoal e a estabilidade em preservar seu 

emprego. 

5) Integração social na organização: aqui mensura-se a integração social 

entre os trabalhadores. São analisados preconceitos, ausência de 

diferenças e a cultura do bom relacionamento. 

6) Constitucionalismo: seu objetivo é medir a aplicação das leis trabalhistas 

na empresa. Isso inclui além dos direitos trabalhistas, a privacidade 

pessoal, liberdade de expressão, etc. 

7) Trabalho e espaço total de vida: analisa o equilíbrio entre o trabalho e a 

vida pessoa do trabalhador. 

8) Relevância social da vida no trabalho: analisar a percepção que os 

colaboradores quanto a imagem da empresa e sua responsabilidade 

social. 

De acordo com Araujo (2010), o modelo de Walton é um dos modelos mais 

utilizados pelos pesquisadores dessa área, pois apresenta uma maior amplitude sobre 

o tema. 

Outro modelo, de Westley, traz uma abordagem sociotécnica para o tema.  

Este modelo faz uma retrospectiva do ambiente laboral, inserindo na sua 

análise 4 fatores oriundos do seu ambiente, os quais são apresentados na Erro! Fonte 

de referência não encontrada.. 

 

Político Econômico Psicológico Sociológico 

Segurança no trabalho Equidade salarial Realização potencial 
Participação nas 

decisões 

Atuação Sindical 
Remuneração 

adequada 
Nível de desafio Autonomia 

Retroinformação Benefícios 
Desenvolvimento 

pessoal 
Relacionamento 

interpessoal 

Liberdade de 
expressão 

Local de trabalho 
Desenvolvimento 

profissional 
Grau de 

responsabilidade 

Valorização do cargo 
 

Carga horária Criatividade Valor pessoal 

Relacionamento com a 
chefia 

Ambiente externo Auto-avaliação - 

- - 
Variedade de tarefa 

 
- 

- - 
Identidade com a 

tarefa 
- 

Figura 2. Os quatro fatores no Modelo de Westley 
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Fonte: Fernandes (1996, p. 53) 

Os fatores propostos por Westley são originados na sociedade industrial e 

discutem como os fatores interferem no trabalho do colaborador, possibilitando 

identificar as causas e soluções. De acordo com Pedroso e Pilatti et al (2010) o modelo 

só abordou esses 4 fatores sem se preocupar em levantar mais indicadores de QVT. 

Além dos modelos já apresentados, cabe também citar aqui o modelo de 

Werther e Davis, que se baseia em um projeto de cargos. Este modelo foi publicado 

em 1981 nos Estados Unidos em forma de capítulo do livro Human resources and 

personnel management. Somente em 1983, com a versão em português do livro, que 

este modelo passou a ser disseminado no Brasil. Nele, a preocupação consiste em 

analisar não somente como tornar o cargo mais produtivo e satisfatório, mas também 

na reformulação dos cargos. 

Entretanto, cabe trazer o que expõe Niero (2004), o qual afirma que somente 

atuar a reformulação de cargos com foco na QVT por si só, não não se revela uma 

solução para todos os problemas. Fernandes (1996), por sua vez, explica que em  

alguns casos a mudança de cargo é a solução mais apropriada, respeitando a 

necessidade humana e do cargo. Este autor ainda destaca que existem 3 desafios a 

serem considerados na QVT, são eles: 

a. -Organizacional; 

b. -Ambiental; 

c. -Comportamental. 

O primeiro elemento, denominado Organizacional, trata de como será realizado 

o trabalho, os elementos Ambientais verificam as condições do trabalho e os 

elementos Comportamentais são analisados as necessidades humanas, conforme 

exposto na Erro! Fonte de referência não encontrada..  

 

Elementos Organizacionais Elementos Ambientais Elementos Comportamentais 

Abordagem mecanística 
Habilidades e disponibilidade 

de empregados 
Autonomia 

Fluxo do trabalho 
 

Expectativas sociais Variedade 

Práticas do trabalho 
- 
 

Identidade de tarefa 

- 
- 
 

Retroinformação 

Figura 3. Elementos presentes no modelo de Werther e Davis 
Fonte: Fernandes (1996, p.54) 
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Niero (2004) afirma que este modelo dedica-se a analisar a designação de 

cargos sem encontrar alicerce para comprovar que a reformulação de cargos dá 

satisfação ao colaborador. 

Cabe ainda citar o modelo de Hackman e Oldham, o qual é baseado nas 

características da tarefa. Este modelo foi associado ao modelo teórico de Hackman e 

Lawer e resultou em um instrumento de QVT. Este basea-se em 3 estados 

psicológicos que influenciam na motivação do trabalhador: 

a. - Conhecimento e resultado do seu trabalho; 

b. - Responsabilidade percebida pelos resultados do trabalho; 

c. - Significância percebida do seu trabalho. 

Neste modelo, segundo Pedroso e Pilatti et al (2010), é possível concluir que a 

motivação e o resultado do trabalho são obtidos quando os 3 estados psicológicos 

são atendidos. Além disso, Hackman e Oldham criaram 5 dimensões básicas do 

trabalho: variedade da tarefa, identidade da tarefa, significado da tarefa, autonomia e 

feedback para mensurar um escore chamado de Potencial Motivador do Trabalho, 

conforme pode ser verificado na 0. De acordo com o mesmo autor, nele avalia-se se 

a motivação no trabalho é significativa, fomenta a responsabilidade e proporciona o 

conhecimento dos resultados. Cabe ressaltar que cada modelo difere-se para a 

medição da QVT.  

 
Figura 4. Modelo de Qualidade de Vida no Trabalho de Hackman e Oldham 
Fonte: Pedroso e Pilatti et al (2010) 
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2.3 Inserção de elementos da QVT nas empresas por meio de prática 

 

Atualmente as empresas buscam cada dia mais fatores que aumentem sua 

competitividade no mercado além do aumento da produtividade. Para isso, elas 

exigem do funcionário um maior desempenho em suas atividades. Tal cenário fez com 

que empresas buscassem maneiras para alcançar suas metas de produtividade e 

qualidade. Assim, a implantação de programas de QVT tem por objetivo identificar 

quais os fatores que influenciam na melhoria da qualidade de vida do colaborador, 

dando um ambiente de trabalho agradável, seguro e satisfatório para se trabalhar. 

De acordo com Medeiros (2002), os colaboradores buscam, além do salário 

justo, possibilidade de aprendizagem, crescimento e desenvolvimento pessoal e 

profissional, reconhecimento, bom relacionamento com a equipe e identificação com 

seu trabalho. Por sua vez, a empresa busca trabalhadores produtivos e 

comprometidos com ela. Com isso, a empresa é capaz de oferecer produtos de 

qualidade para seus clientes e otimizar seus recursos. 

Um dos principais fatores para ter uma melhor qualidade de vida é a motivação. 

Quando o colaborador percebe a sua importância dentro da empresa ele se sente 

satisfeito e motivado, (Oliveira e Medeiros, 2016). É importante criar ambientes 

positivos para o trabalhador referente ao enriquecimento de suas tarefas, assim como 

uma maior participação e autonomia nos processos de seu posto de trabalho.  

Segundo Simmonds (2012), a organização deve identificar sistemas de 

compensação que valorizem o trabalho, adequando o ambiente as necessidades do 

colaborador. De acordo com Oliveira e Medeiros (2016), o aumento do 

comprometimento nas empresas está relacionado à uma remuneração justa e 

adequada. O colaborador investe em seu trabalho com dedicação, esforço pessoal, 

com conhecimento e competência quando sabe que seu empregador irá retribuir com 

uma remuneção adequada ao esforço do seu empregado. 

Além dos fatores de satisfação no trabalho e da motivação, Simmonds (2012) 

relata que a QVT não pode desconsiderar fatores ergonômicos e ambientais em sua 

análise. Um ambiente saudável, com bom relacionamento nas equipes, 

ergonomicamente adequado e que dê oportunidade de crescimento igual aos seus 

colaboradores, estabilidade no trabalho e segurança, traz um bem-estar ao 

trabalhador e a empresa. 
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 Já Limongi França (2004) menciona que a responsabilidade dos profissionais 

da empresa que se preocupam com tema QVT tem início nas questões de saúde e 

segurança do funcionário, qualidade pessoal, qualificações profissional e cultura, 

planejamento, trabalho voluntário e cidadania.  

Na busca por melhoria os programas de QVT vem auxiliar na qualidade de vida 

do trabalhador, dentro dos limites de recursos disponíveis pela empresa, tornando o 

ambiente de trabalho favorável ao colaborador. 

Apesar das implementações de programas de QVT serem diferentes, 

Fernandes (1996) aponta 5 (cinco) fases para o processo de implementação deles: 

a. Sensibilização: nesta fase acontece o levantamento de informações 

referente as condições de trabalho e no que diz respeito as influências 

relacionadas à elas. Após, os participantes reúnem-se para trocar ideias 

sobre os dados obtidos no levantamento; 

b. Preparação: onde as ferramentas sobre o desenvolvimento do programa 

são escolhidos. Define-se o modelo a ser utilizado e a equipe responsável 

pelo projeto; 

c. Diagnóstico: é onde a coleta de informações quanto ao funcionamento, 

técnica deve ser realizada juntamente com as características sociais 

referente a satisfação do trabalhador em relação as condições de trabalho 

existentes na empresa; 

d. Concepção e implementação do projeto: a partir das informações obtidas 

no diagnóstico, elabora-se um conjunto de pontos a serem tratados pela 

empresa, através de um cronograma para aplicação de ações e mudanças 

na organização; 

e. Avaliação e difusão: nessa fase é necessária uma avaliação do projeto para 

prosseguir com a implementação e após a difusão para outros setores. 

Os programas de QVT não se limitam somente a uma área da empresa, mas 

envolvem todos os níveis e setores. 

Ainda de acordo com Fernandes (1996), as implementações de melhorias na 

QVT visa o uso do ciclo PDCA, conforme figura 5. 
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Figura 5. Ciclo de PDCA  de melhoria da QVT 
Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Fernandes,1996. 

 

2.4 A Segurança e Saúde no Trabalho: princípios de base e importância 

 

A qualidade de vida do trabalhador é um tema muito discutido no espaço 

acadêmico, principalmente aspectos sobre a Saúde e Segurança do Trabalho (SST), 

Martins (2015). Ambientes seguros e saudáveis propiciam ao colaborador condições 

de trabalho adequadas para a realização de suas tarefas. 

Segundo Santos e Martins (2016) as condições de trabalho, a alta 

produtividade e a busca por qualidade tornam o trabalho cada dia mais estressante e 

perigoso para o trabalhador oferecendo um ambiente inseguro para a saúde e 

segurança durante o processo produtivo. 

 As doenças ocupacionais tem ascensão pela robotização das tarefas e pelas 

pressões de produtividade das organizações. Os riscos existentes tem uma 

combinação dos fatores ambientais, físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. 

Conforme Santos e Martins (2016) as reações comportamentais aliados com as 

condições do trabalho são causadores de acidentes.   

De acordo com Lima (2015), avaliar a segurança do trabalho é importante, pois 

ao possuir informações consistentes a empresa pode direcionar e fundamentar 

programas que proporcionam melhores condições de trabalho e melhor desempenho 
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organizacional.  Freitas e Suett (2006) salienta a importância de investigar, controlar 

e conviver com o risco. 

Para aumentar os níveis de segurança nas organizações há a utilização de 

recursos como ténicas e sistemas de gestão em SST. Para a avaliação desses 

sistemas, utiliza-se do conceito de maturidade para avaliar se a organização é hábil 

em sua gestão. 

No contexto da avaliação da maturidade se faz necessário considerar a 

importância da práticas de segurança no cotidiano das empresas. A proteção e 

prevenção dos colaboradores são indispensáveis à empresa que busca produtividade 

e competitividade no mercado. Santos Martins (2016) considera que o indíviduo com 

saúde produz mais, por meio de seu trabalho, e gera mais riqueza. 

Segundo dados do AEPS (Anuário Estatístico da Previdência Social) em 2015 

o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) registrou 612,6 mil acidentes de trabalho 

no Brasil. Deste total, 41,09% ocorreu nas indústrias e deste montante, 41.192 mil 

deles ocorreu nas indústrias de alimentos e bebidas. Mesmo com a existência da 

legislação brasileira, o cumprimento das Normas Regulamentadoras (NR) do 

Ministério do Trabalho (MTE) é um desafio para as empresas que priorizam somente 

a qualidade de seu produto deixando de lado as melhorias com a segurança do 

trabalhador (Castro e Okawa, 2016). Com este desafio e a existência das políticas de 

produtividade e competitividade no setor de alimentos, os trabalhadores estão 

expostos a desgastes físicos proporcionados por tarefas repetitivas, condições de 

trabalho perigosos, esforço físico, entre outros. 

Conforme Brito e Lessa (2013), a empresa estando preocupada com a 

qualidade de vida do trabalhador também se preocupará com a segurança do mesmo, 

pois esta é a maneira mais eficaz de se evitar acidentes e prevenir as doenças 

ocupacionais. 

Para garantir um ambiente saudável e seguro e com melhor qualidade de vida 

no trabalho, algumas práticas podem ser executadas pelas empresas, e as quais são 

recorrentes na literatura sobre gestão da segurança: 

a. Diálogos de segurança (DDS): reuniões diárias destinada a 

conscientização sobre segurança, meio ambiente, saúde e qualidade. 

Também como explica Alves e Miranda (2013) os dialógos proporcionam 

ganhos no inter-relacionamento do líder com sua equipe;  
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b. Ergonomia: procedimentos ergonômicos contribuem para melhorar as 

condições do trabalho, o descanso dos trabalhadores, minimizando as 

dores, desconfortos e evitar acidentes (Freitas, 2012); 

c. Inspeções de segurança: dectectar possíveis riscos comuns que podem 

propiciar a ocorrência de acidentes (Mattos e Másculo, 2011) ; 

d. Treinamento e fornecimento de EPI’s: capacitar os trabalhadores quanto 

aos riscos e fornecer equipamentos de segurança adequados; 

e. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA): comissão interna que 

tem por objetivo tratar da prevenção de acidentes de trabalho e as 

condições de trabalho conforme Mattos e Másculo (2011); 

 Além disso, empresas precisam elaborar e implementar programas de 

segurança, como o  Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e o 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) a fim de preservar a 

saúde e a integridade do trabalhador (Mattos e Másculo, 2011). Santos Martins (2016) 

ainda destaca que  as empresas devem contemplar em seus programas a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET), pois além de reconhecer os riscos físicos, químicos e 

biológicos presentes na organização, também deve-se considerar as condições de 

trabalho. 

Assim,  atendendo as necessidades de bem-estar de seus colaboradores, a 

empresa vai estar diminuindo custos, aumentando a produtividade, os lucros e a 

qualidade dos produtos. 

 

2.5 Uma discussão quanto à associação da SST e da QVT 

 

Segundo Lima (2015), é importante que os gestores avaliem e conheçam as 

necessidades de quem participa ativamente dos processos produtivos da empresa. A 

pesquisa em QVT é uma estratégia de identificar quais os fatores estão afetando a 

qualidade de vida do trabalhador e ,consequentemente, seu desempenho na 

organização e a produtividade da empresa. 

De acordo com Fonseca e Ferman (2013), aspectos que envolvem segurança 

e saúde no trabalho estão presentes nos modelos e programas de QVT. Este aspecto 

é um dos fatores que podem produzir insatisfação ao colaborador. 
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Existem vários modelos para identificar os fatores que influenciam na QVT, 

para isso elaborou-se um comparativo dos principais modelos feito por Freitas e Souza 

(2008) e ações associados a SST apresentado na figura 6. 

    

 
Figura 6. Comparação entre os principais modelos de QVT  e fatores de SST. 
Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de  Freitas e Souza, 2008. 

Dimensões e subdimensões do modelo Walton   (1973)
Westley 

(1979)

Davis e Werther 

(1983)

Hackman e 

Oldman (1975)
SST

1. Integração social na organização

1.1 Igualitarismo

1.2 Ausência de preconceito

1.3 Facilidade de mobilidade social

1.4 Apoio social

1.5 Condições de abertura interpessoal

2. Utilização da capacidade humana

2.1 Autonomia Autonomia

2.2 Uso  múltiplo de habilidade
Variedade de 

habilidades

2.3 Quantidade e qualidade de informações

2.4 Execução de tarefas completas
Variedade de 

habilidades

2.5 Planejamento do trabalho
Identidade da 

tarefa

2.6 Feedback  (Extrínseco e íntriseco )

Feedback 

extrínseco e 

intríseco 

3. Segurança e saúde nas condições de 

trabalho

3.1 Horários

3.2 Condições físicas

3.3 Limites de idade para o trabalho

3.4 Qualidade/quantidade de recursos 

materiais

3.5 Condições psicológicas
Indicador 

psicológico

4. Constitucionalismo

4.1 Privacidade

4.2 Livre expressão

4.3 Igualdade de tratamento

4.4 Possibilidade de recurso

5. Trabalho e espaço de vida

5.1 Tempo de horas extras

5.2 Tempo com a família

5.3 Atividades cívicas beneficentes

6. Compensação

6.1 Justa

6.2 Adequada

7. Oportunidade de carreira e garantia 

profissional

7.1 Oportunidade de continuidade dos 

estudos

7.2 Incentivos/investimentos em cursos 

complementares ou de especialização

7.3 Estabilidade no emprego ou renda

7.4 Oportunidade de expansão na carreira

8. Relevância social do trabalho

Relevância 

social do 

trabalho

Significado da 

tarefa

Oportunidade de 

carreira

Indicador 

psicológico e 

sociológico

Indicador 

político e 

sociológico

Indicador 

econômico

Indicador 

político

Integração 

Social

Oportunidade 

imediata para 

uso e 

desenvolvimento 

da capacidade 

humana

Segurança e 

saúde nas 

condições de 

trabalho 

Constitucionalis

mo

Trabalho e 

espaço de vida

Compensação 

justa e 

adequada

Elementos 

ambientais

Inter-

relacionamento

Satisfação com 

pagamento e 

compensações

Satisfação com 

oportunidade 

de carreira

Elementos 

comportamentais 

e organizacionais

DDS

Inspeções 

de 

segurança 

e EPI's

PPRA e 

PCMSO
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Com isto, avaliar a QVT e a SST é algo importante. Conforme Moraes (2010), 

um ambiente agradável é aquele que se preocupa com a saúde e o bem-estar dos 

colaboradores por meio da valorização do ser humano, a criação de oportunidades de 

desenvolvimento, proporcionando capacidades e potencialidades. 
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3 PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

O presente trabalho caracteriza-se como um estudo de caso. Este é do tipo 

quanlitativo, pois utiliza a coleta de dados sem medição numérica para descobrir ou 

aprimorar perguntas de pesquisa no processo de interpretação (Sampieri, Collado e 

Lucio, 2013). O estudo compreendeu as seguintes etapas : 

 
Figura 7. Etapas da pesquisa 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

As informações apresentadas na Figura 7 são abordadas com maior 

detalhamento nas seções a seguir. 

 

3.1 Estabelecimento do marco teórico 

 

Em um primeiro momento, foram realizados levantamentos em bases 

acadêmico-científicas associadas ao tema do presente trabalho. Este levantamento 

contribuiu para o desenvolvimento de um marco teórico. Conforme Sampieri (2013), 

Objetivo Geral Objetivos Específicos Metodologia proposta Como?

Identificar elementos 

tipicamente presentes no 

âmbito da Qualidade de Vida 

no Trabalho;

Identificar na literatura ações 

tipicamente voltadas à 

prevenção com foco na 

saúde e segurança do 

trabalhador na indústria 

alimentícia;

Desenvolver um questionário 

para aplicação nos locais de 

estudo.

Através da escolha de um 

modelo de QVT para 

aplicação do instrumento de 

pesquisa em campo.

Aplicar o instrumento de 

pesquisa em campo.

Através de entrevistas com os 

profissionais da área de SST 

nas empresas objeto do 

presente estudo.

Reunir os dados obtidos 

através da aplicação da 

ferramenta e analisar os 

mesmos.

Utilização de planilha 

eletrônica para análise dos 

dados.

Discutir os resultados obtidos 

sob o âmbito da literatura na 

área tema do presente 

trabalho.

Discussão comparando os 

resultados dos questionários 

com a literatura constante no 

referencial teórico do TCC.

Investigar a contribuição da 

segurança e saúde do 

trabalho na qualidade de vida 

no trabalho nas indústrias de 

alimentos na cidade de 

Pelotas/RS.

Fazer um levantamento em 

bases acadêmicas sobre o 

tema proposto.

Investigar através de 

pesquisa de campo, com 

profissionais da área de SST 

dados relativos à Saúde 

Segurança no Trabalho e à 

Qualidade de Vida no 

Trabalho;

Desenvolver uma análise e 

discussão relativamente à 

relação entre os temas Saúde 

e Segurança no Trabalho e 

Qualidade de Vida no 

Trabalho.

Pesquisas em bases 

acadêmicas como em 

períodicos CAPES, LUME, 

anais de ENEGEP, SIMPEP e 

no Google Schrolar. Utilizou-

se para a pesquisa palavras-

chave como: qualidade de 

vida no trabalho (QVT) e 

segurança e saúde no 

trabalho (SST).
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este levantamento permite detectar, consultar e obter da bibliografia materiais úteis 

para o propósito do estudo.  

Neste estudo, o levantamento de um marco teórico foi realizado prioritamente 

através de pesquisas no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Também foram consultados o Repositório 

Digital LUME da Univerdade Federal do Rio Grande do Sul, o Google Scholar, Anais 

do ENEGEP e Anais do SIMPEP. Para tal, foram utilizadas como palavras-chave, para 

um levantamento inicial de dados, os termos: qualidade de vida no trabalho (QVT) e 

segurança e saúde no trabalho (SST). 

Concomitantemente, foram realizadas visitas ao Sindicado dos Trabalhadores 

nas Indústrias e Cooperativas da Alimentação  da cidade de Pelotas/RS. Nesta visita 

foram levantados dados através de entrevista não estruturada junto aos principais 

responsáveis pelo sindicato. O intuito foi de levantar informações básicas referente à 

quantidade de indústrias existentes na cidade de Pelotas e a quantidade de 

funcionários que possuem trabalho formal nas indústrias. O levantamento contou com 

as seguintes perguntas: 

a. Quantas indústrias de alimentos existem na cidade de Pelotas? 

b. Qual o número de trabalhadores existentes nestas indústrias? 

c. Quais são as indústrias de alimentos existentes na cidade de Pelotas? 

Com base nas informações foi possível verificar que atualmente existem 49 

indústrias de alimentos na cidade de Pelotas/RS e empregam aproximadamente 5000 

trabalhadores. Estas indústrias estão classificadas como indústrias beneficiadoras de 

grãos, indústrias de conservas, frigoríficos e indústrias de laticínios. 

 

3.2 Delineamento amostral 

 

Conforme Marconi e Lakatos (2003), a amostragem refere-se a uma parcela 

selecionada do universo (população) e seu processo de amostragem pode ser: a não-

probabilística e a probabilística.  

Para este trabalho escolheu-se a amostragem não probabilística que segundo 

Marconi Lakatos (2003) a finalidade não é a generalização em termos de 

probabilidade. Para Sampieri, Collado e Lucio (2013) no estudo qualitativo o tamanho 

da amostra não é importante do ponto de vista probabilístico. 
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 Com isso, após as consideraçãos apresentadas acima, a amostra foi 

estabelecida com base no número de segmentos existentes das indústrias de 

alimentos da região de Pelotas/RS.  

Assim sendo, a população que constituíu a amostra foi composta por 7 

profissionais da área de saúde e segurança do trabalho da indústria de alimentos, 

conforme tabela abaixo. 

Tabela 1 . População que constituiu a amostra 

Indústrias de alimentos Profissional de SST 

Beneficiadoras de grãos 3 

Cereais 1 

Conservas 1 

Frigorífico 1 

Laticínios 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Estes foram selecionados através da manifestação de interesse em contribuir 

com a pesquisa, mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, contido no Apêndice B. 

 

3.3 Investigação em campo 

 

Para a construção do instrumento de pesquisa foi desenvolvida uma matriz em 

uma planilha eletrônica, no software Microsoft Excel versão 2010, a qual permitiu 

investigar qual é o modelo de qualidade de vida no trabalho mais aplicado nos 

trabalhos acadêmicos selecionados durante o levantamento do referencial teórico. 

Também buscou-se identificar quais eram os fatores sobre qualidade de vida mais 

encontrados na literatura coletada. 

 A investigação encontra-se no Apêndice A, onde é possível verificar a tabela 

de levantamento de registro de dados já lidos. 

Após a análise da matriz foi possível desenvolver um questionário norteador 

para aplicação nas indústrias. Esta aplicação foi realizada através de uma entrevista 

de profundidade com os profissionais da área de SST nas empresas objeto do 

presente estudo. Segundo Malhotra (2010), a entrevista de profundidade é semi 

estruturada, conduzida uma a uma,  com indivíduos escolhidos do público-alvo e utiliza 

de uma maneira direta para obter informações. Sua finalidade é descobrir questões 

ocultas que podem não ser compartilhadas em um ambiente de grupo. 
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No Apêndice C é apresentado as questões que constituíram a entrevista. As 

questões foram baseadas nos 8 (oito) critérios do modelo de Walton: 

1. Compensação justa e adequada; 

2. Segurança e saúde nas condições de trabalho; 

3. Uso de desenvolvimento de capacidades; 

4. Oportunidade de crescimento e segurança; 

5. Integração social na organização; 

6. Constitucionalismo; 

7. Trabalho e espaço total de vida; 

8. Relevância social da vida no trabalho. 

Tambéms foram adicionados 3 questões referente ao contato com o assunto 

QVT, tempo de profissão e tempo de empresa. 

 

3.4 Discutindo os resultados 

 

Para a análise dos resultados, alguns passos foram realizados conforme segue: 

Primeiramente, os dados obtidos através da aplicação foram transcritos e 

tratados em planilha eletrônica, de forma a ficarem organizados e livres de eventuais 

dados expúrios. Para tanto, foi utilizada planilha eletrônica Microsoft Excel, conforme 

Figura 8. 

 
Figura 8. Planilha com a transcrição das entrevistas 
Fonte: Elaborado pelo autor  

 

 

QueInd

1 C: 1. Considerando as compensações financeiras existentes na empresa, explique como você percebe a

distribuição de compensação tendo em mente o quanto elas são justas e adequadas, e quanto podem se

associar com a gestão da SST

1 E1: a a A insalubridade e a periculosidade ...

2 C: 2. Considerando as condições de trabalho existentes na empresa, principalmente no que se refere a SST, 

faça um relato quanto à disponibilização ou não de aspectos voltados....à consideração dos horários ....e 

quanto às condições do ambiente ....e quanto ao limite de idade para o trabalho...e quanto aos recursos de 

materiais ....e quanto as condições psicológicas

2 E1: b b b No geral o funcionário... 

3 C: 3. Considerando as tarefas executadas pelo trabalhador, explique como se dá o planejamento do trabalho, 

sobretudo no respeito e consideração da SST no cotidiano da empresa...e quanto as informações do 

trabalho passada ao trabalhador....e quanto a autonomia do trabalhador para executar suas atividades.

3 E1: c c c Sempre que tem... 
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Após as transcrições, estas foram analisadas e classificadas em : 

a. Conhece: onde o entrevistado tem conhecimento sobre o assunto; 

b. Desconhece: o entrevistado não tem conhecimento sobre o assunto; 

c. Atua: o entrevistado pratica ações referente a dimensão; 

d. Não atua: o profissional não pratica ações referente a dimensão; 

e. Aprova: o entrevistado aprova ações tomada por ele ou pela empresa 

referente ao assunto perguntado; 

f.   Reprova: o entrevistado não aprova ações tomada por ele ou pela 

empresa referente ao assunto; 

g. Proposição: o profissional sugere ideias para atuar na dimensão 

perguntada. 

 

Esta análise foi realizada também em uma planilha eletrônica Microsoft Excel, 

conforme Figura 9. 

 
Figura 9. Planilha com a classificação dos dados 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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a 5 2 0 7 1 3 0 COMPENSAÇÃO JUSTA E ADEQUADA

b 7 0 6 1 6 1 1 SEGURANÇA E SAÚDE NAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

c 7 0 5 2 5 2 0 USO DE DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES

d 7 0 4 3 4 2 0 OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO E SEGURANÇA

e 6 1 3 4 3 2 1 INTEGRAÇÃO SOCIAL NA ORGANIZAÇÃO

f 7 0 7 0 6 0 1 CONSTITUCIONALISMO

g 6 1 3 4 3 1 0 TRABALHO E ESPAÇO TOTAL DE VIDA

h 7 0 7 0 6 1 0 RELEVÂNCIA SOCIAL DA VIDA NO TRABALHO 

Entrevistado 1

a 1 1 COMPENSAÇÃO JUSTA E ADEQUADA

b 1 1 1 SEGURANÇA E SAÚDE NAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

c 1 1 1 USO DE DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES

d 1 1 1 OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO E SEGURANÇA

e 1 1 INTEGRAÇÃO SOCIAL NA ORGANIZAÇÃO

f 1 1 1 CONSTITUCIONALISMO

g 1 1 TRABALHO E ESPAÇO TOTAL DE VIDA

h 1 1 1 RELEVÂNCIA SOCIAL DA VIDA NO TRABALHO 

Entrevistado 2

Entrevistado 3

Entrevistado 4

Entrevistado 5

Entrevistado 6

Entrevistado 7
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Por fim, foi realizada uma discussão com base nos resultados obtidos e 

considerando a literatura na área tema do presente trabalho, comparando os 

resultados dos questionários com a literatura constante no referencial teórico. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÂO 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos com análise realizada, 

bem como discussões em termos da associação do tema SST e QVT.    

 

4.1 Consolidação dos dados obtidos e discussão 

 

Através da entrevista realizada nas indústrias de alimentos, verificou-se que os 

entrevistados estão de 6 à 12 anos na profissão como técnico de segurança do 

trabalho, conforme figura abaixo. 

 
Figura 10. Tempo de profissão como técnico de segurança do trabalho 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em relação a tempo de empresa como TST, verificou-se que 28,57% dos 

entrevistados tem menos de 1 (um) ano de empresa. Já 42,85% tem de 1(um) à 5 

(cinco) anos de empresa e 28,57% estão mais de 5 (cinco) anos como técnico da 

indústria, conforme figura 9. 
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Figura 11. Tempo que trabalha na empresa como TST 
Fonte: Elaborado pelo autor 

4.1.1 Compensação Justa e Adequada 

 

Quando solicitados a responder sobre as dimensões de QVT, na pergunta 

sobre a dimensão compensação justa e adequada, percebeu-se que 2 (dois) dos 

entrevistados desconheciam este assunto, conforme pode se verificar nas barras 

identificadas como “conhece” e “desconhece”, no gráfico da Figura 10. Nota-se ainda 

que todos afirmaram não serem envolvidos a atuar sobre a compensação financeira 

do funcionário, conforme demonstrado nas barras identificadas como “atua” e “não 

atua”. Somente 3 (três) relataram reprovar a atuação da empresa sobre esta dimensão 

ou sobre o envolvimento da SST. 

 
Figura 12. Dimensão compensação justa e adequada 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Foi possível verificar nesta dimensão que alguns TST não tinham conhecimento 

sobre este assunto, confundindo adicionais de insalubridade e periculosidade como 

benefícios financeiros, o que é evidenciado a seguir: 

entrevistado 1:” [...]A insalubridade e a periculosidade são estabelecidas pela 
NR 15 e NR16 respectivamente e é uma compensação a mais estabelecida 
por lei  [...]” 

 

Já outro entrevistado relatou não aprovar as compensações financeiras 

existentes na empresa, pois segundo ele estes acabam prejudicando a segurança e 

saúde do trabalhador, indicado na seguinte manifestação: 

 entrevistado 4:” [...]geralmente compensação financeira de alguém que tá 
trabalhando em alguma atividade a gente procura sempre saber na verdade 
se aquela compensação financeira que aquele funcionário tá recebendo tá 
ocasionando problemas físicos pra ele, vou dar um exemplo, muitas vezes as 
empresas dão compensações financeiras pros funcionários mas por cargas 
excessivas de horário né ou por múltiplas funções  aquele funcionário vai 
fazer né, muitas vezes tem um ou dois em cada empresa que tá recebendo 
um salário X a mais que os outros porque além de trabalhar lá [...]” 

 

Além disso,  foi comentado na entrevista que quando a empresa não é justa em 

suas compensações financeiras perante ao trabalhador, o profissional da área da 

segurança tem dificuldades em cobrar do funcionários certos procedimentos, afetando 

a segurança e a qualidade de vida no trabalho. 

entrevistado 6:”[...] eu trabalhei numa empresa ,por exemplo, que ela não 
pagava as horas extra justa, tu trabalhava 30 horas recebia 5 horas, ai quando 
tu ia falar sobre protetor auricular com ele "o que tu quer falar sobre protetor 
auricular comigo? que não tô usando, porra trabalhei 30 horas não me 
pagaram e tu vem me falar em EPI", isso já aconteceu comigo, tu tem que 
entender mas não pode relevar né [...]” 

 

4.1.2 Segurança e Saúde nas Condições de Trabalho 

 

Quanto a questão segurança e saúde nas condições de trabalho, 100% dos 

entrevistados tem conhecimento sobre o assunto, como pode ser verificado nas barras 

identificadas como “conhece” e “não conhece” no gráfico da Figura 11, e somente 1 

diz não atuar como se deveria apontado nas barras na cor vermelha.  
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Figura 13. Dimensão segurança e saúde nas condições de trabalho 
Fonte: Elaborador pelo autor 

 

Foi possível constatar, através da análise, que todos os entrevistados tem 

conhecimento sobre as condições de trabalho, mas no que se refere ao envolvimento 

da SST, como por exemplo, no quesito  carga horária do colaborador percebe-se 

pouco envolvimento, pois algumas empresas não averiguam  se esta pode afetar a 

saúde e segurança do trabalhador.   

entrevistado 6: “[...]os horários de trabalho a empresa não se envolve, a nossa 
área de segurança não se envolve, mas deveria se envolver, porque um 
tempo atrás falando em ergonomia a empresa trabalhava de segunda à 
sábado e tinha um esforço físico considerável na empresa que é manual, é 
eu comentei uma vez com o gerente quando eles comentaram "que que 
achava de trabalha só de segunda a sexta?" eu disse que seria interessante 
porque eu sou praticante de atividade física, eu sou formado em educação 
física, ele ouviu, ele pensou, mas a empresa mudou o horário, mas não por 
conta disso, ela até mudou trabalha-se de segunda à sexta e o pessoal 
adorou, pessoal chega segunda-feira renovado, não mudaram por causa 

disso, mudaram por interesse da empresa na verdade né [...]” 
 

O mesmo caso ocorre quando indagou-se sobre o envolvimento da SST no 

limite de idade para o funcionários. Alguns responderam que chegam a conversar com 

a direção sobre as condições de trabalho para funcionários com pouca ou mais idade 

e outros relataram não envolverem-se. 

entrevistado 4: “[...]Sim, geralmente a gente tenta, lá pelo menos onde eu 
trabalho, a gente tem um processo bem bem rígido em relação a isso sabe. 
A gente cuida bastante né que as pessoas tenham pelo menos o ambiente 
melhor possível pra que ela trabalhe de acordo com as condições tá.  O 
frigorífico, a área de frigorífico é um local que te exige muito esforço físico tá, 
então nós temos muitos funcionários que trabalham lá mais de 30 anos, 
funcionários que já estão até aposentados e continuam trabalhando lá né, 
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então a gente cuida muito aonde esses funcionários estão trabalhando que 
eles não ãh façam muita mudança de funções dentro da área de trabalho. 
Tem senhores e senhoras lá que a gente procura tá sempre ãh cuidando né, 
principalmente parte médica, medições de pressão diariamente, se tiver uma 
falta de um funcionário a gente sempre pede pros encarregados "ah faltou um 
funcionário em tal lugar pega qualquer outra pessoal menos aquele 
funcionário que tem algum problema de saúde mais grave ou um problema 
de pressão, pressão alta, uma pessoa que já tem mais idade", a gente sempre 
procura né fazer esse jogo e sempre procurando manter todos munidos com 
EPI's, a gente procura deixar todos eles né sem ter essa perca de material 
que eles necessitam durante o dia-a-dia na verdade né [...]” 
 
entrevistado 5: “[...]Aqui na empresa isso não é muito levado em conta, na 
verdade tem pessoas aí que trabalham quem nem te falei que tem idade mais 
avançada e trabalham em condições menos desfavoravéis dos que tem 
menos idade, só que dentro não é uma coisa que seja uma regra isso né. Isso 
também para mulheres, até pouco tempo, nós ainda temos aqui 5, 6 mulheres 
que trabalhavam na produção batendo saco né, nós temos isso, apesar que 
nosso peso máximo aqui dentro da produção é 25kg, leite em pó é com 25kg, 

mas nós tínhamos isso.[...]” 

 

4.1.3 Uso de Desenvolvimento de Capacidades 

 

Referente ao uso de desenvolvimento de capacidades todos os entrevistados 

tem conhecimento sobre este assunto, conforme demonstrado no gráfico da Figura 

12 nas barras na cor azul, e 2 (dois) entrevistados comentaram não atuar. 

 
Figura 14. Dimensão uso e desenvolvimento de capacidades 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Perguntados sobre as tarefas executadas pelos trabalhadores, principalmente 

no que se refere ao planejamento do trabalho e informações passadas ao trabalhador, 

alguns entrevistados responderam atuar através de treinamento, conforme 

manifestado a seguir:  



41 

 

entrevistado 4: “[...] Sim, lá na empresa é sempre feito treinamentos referente 
a atividade que é feita, são como se fossem ordem de serviço tá. Toda as 
atividades novas que aquele funcionário vai fazer ele é feito um treinamento 
junto comigo ou com algum terceiro que vá fazer alguma palestra muitas 
vezes individual ou geral, geralmente é o que é feito lá. "ah o cara trabalha 
no abate de animais , bom ele vai começar a trabalhar na desossa" que é 
uma área completamente diferente, que exige outros tipos de procedimentos, 
outros tipos de riscos. Você para aquele funcionário, ele faz aquele 
treinamento pra nova função que ele vai fazer, ele assina aquele protocolo do 
que ele recebeu  treinamento aí sim depois ele executa aquela função, 
geralmente é que é feito na empresa onde a gente trabalha. A gente sempre 
procura fazer com que o funcionário não acumule funções que não saiba 
fazer lá, que na verdade esse é um dos maiores problemas de acidente de 
trabalho né, execuções de trabalho que não é capacitado pra aquilo né [...]” 

 

entrevistado 6: “[...] agora vem tendo uma participação maior da segurança 
no trabalho né,  tipo na programação da atividade né. Hoje o pessoal  vai 
fazer uma máquina, vai fazer, vai colocar uma esteira lá, hoje eles nos 
procuram pra pergunta que altura é essa esteira né que ela tem que ser feita, 
porque a gente fez um relatório, a gente fez uma análise ergonômica aqui e 
trouxe muita ação pra empresa, então agora vai ter que voltar tudo pra trás, 
pra arrumar né. Então o que acontece, eles já estão agora tentando antecipar 
isso este ano, eles tão tentando antecipar pra não ter que voltar atrás né 
porque é um baita gasto né. Há o treinamento de integrações né e das 
atividades sim, porque falando em ergonomia quando a gente fez a gente 
identificou também que os funcionários trabalham errado e não é só o 
equipamento que tá inadequado, então nessa variação a gente tá passando 
treinamento de como trabalhar [...]” 

 

 

Já outros TST relataram não haver participação da SST no planejamento do 

trabalho, principalmente  posto de trabalho para colaborador, conforme relatado a 

seguir: 

entrevistado 5: “[...] É assim óh, na verdade toda e qualquer tarefa nova 
executada, a área da segurança fica fora, isso é fato, isso é fato. Eu te digo 
porque eu bato muito nisso, se eu te dizer que tem equipamento que foi 
comprado aqui na indústria que tá lá no fundo em operação e eu me nego a 
chegar perto dele porque ele não foi me comunicado,claro que agora com o 
inventário de máquinas eu precisei chegar perto dele e conhecer ele, mas eu 
só fiquei sabendo que ele estava aqui dentro depois que tava instalado [...]” 

 

 
 

4.1.4 Oportunidade de Crescimento e Segurança 

 

Sobre a dimensão oportunidade de crescimento e segurança todos os 

entrevistados apresentaram possuir conhecimento sobre esta questão, mas somente 

4 comentaram ter atuação da SST aprovando esta prática, conforme demonstrado no 

gráfico da Figura 13 nas barras identificadas como “atua” e “não atua”, “aprova” e 

“reprova”. 
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Figura 15. Dimensão oportunidade de crescimento e segurança 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Alguns TST’s comentaram o envolvimento da SST nesta questão, pois as 

empresas acabam solicitando ao técnico informações sobre a conduta do trabalhador 

referente a segurança, pesando na oportunidade de crescimento que o trabalhador 

possa ganhar, conforme evidenciado a seguir: 

Entrevistado 3: “[...] Sempre que existe uma melhoria né profissional dentro 
da empresa nós somos consultados pra também ser avaliado o ponto de 
segurança. Se aquele colaborador  ele é um colaborador que respeita a 
segurança do trabalho, não os técnicos enfim o profissional, mas a segurança 
em si.  Se ele é um cara que vai somar, porque geralmente as promoções 
elas acabam sendo voltadas pra liderança né, então são aquelas pessoas 
que começam a ter cargos de liderança, encarregados então eles acabam é 
tendo que participar efetivamente da segurança do trabalho [...]” 

 

Nas entrevistas também encontrou-se o oposto, alguns entrevistados relataram 

não haver envolvimento  da SST neste assunto. Esta só é comunicada após haver a 

troca de função para assim realizar os procedimentos relativos a saúde ocupacional, 

não intervindo em nenhum momento na promoção do funcionário, manifestado a 

seguir: 

Entrevistado 7: “[...] Isso não tem influência nenhuma, não, influência 
nenhuma. Não tem nenhum envolvimento, ele trocou de cargo alguma coisa, 
nada é comunicado a mim, no máximo, no máximo eles comunicam depois 
que o funcionário já mudou pra saber sobre aquela parte da saúde 
ocupacional ou eu mudar na ficha de EPI, só isso. Agora envolvimento não 
tem nenhum, não tem nenhum feedback meu [...]” 

 

4.1.5 Integração Social na Organização 

 

Perguntados sobre integração social na organização 6 (seis) dos 7 (sete) 

entrevistados possuem conhecimentos sobre esta questão, 4 (quatro) responderam 
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não intervir nesta demanda e 1 (um) entrevistado apresentou uma sugestão para a 

atuação da SST nesta dimensão identificado na barra como “proposição” no gráfico 

da Figura 14. 

 
Figura 16. Dimensão integração social na organização 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nesta dimensão constatou-se um maior número em relação a não atuação da 

SST. Os que informaram envolverem-se nesta questão, relataram participar das 

decisões de alocação de folgas, carga horária e intervir em situações de adequações 

nas atividades relativo a homem/mulher. 

Entrevistado 2: “[...] Então tipo este aspecto referente a folgas e atividades 
mais isso normalmente é feito reuniões , toda a semana é feito reuniões pra 
se discutir como  é que tá estas questões. Seja carga horária dos 
funcionários, folgas, até como vão poder elaborar mesmo pra fazer o quadro 
pro pessoal pra também não extrapolar essa carga horária semanal entende. 
E claro que a gente também sempre visa conversar com o funcionário como 
fica também melhor essas folgas, esses intervalos que eles fazem pra 
também, vamos dizer assim, a gente conseguir pensar no funcionário porque 
a gente sabe que eles tem vida também fora daqui no trabalho, então a gente 
tem que entender o lado desses colaboradores tá [...]” 

 

Entrevistado 4: “[...] Em relação a parte do gênero sim, geralmente a gente 
sempre tenta fazer adequar o trabalho com o tipo físico da pessoa não só em 
relação se é mulher ou homem tá, até vou te citar um exemplo há pouco 
tempo atrás, agora semana passada se não me engano foi feita uma 
adequação referente a isso né, trabalhavam num local com homem, num local 
que era muito mais alto, bancada alta e na medida feita pra ele né, com 
carregamento de peso no momento que agora está uma mulher trabalhando 
lá, foi feito uma readaptação pra ela né [...]” 
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4.1.6 Constitucionalismo 

 

Em relação ao constitucionalismo, todos os entrevistados possuem 

conhecimento, conforme identificado nas barras “conhece” e “desconhece” e 

relataram participar desta questão dentro da empresa, conforme gráfico da Figura 15. 

Além disso, 6 (seis) aprovam as práticas exercidas por eles e somente 1(um) comenta 

uma sugestão. 

 
Figura 17. Dimensão Constitucionalismo 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Todos entrevistados comentaram atuar nesta dimensão, alguns relataram ter 

este envolvimento devido a fiscalização do Ministério do Trabalho existente nas 

indústrias de alimentos. Outros responderam atuar somente nos programas de 

segurança como PPRA e PCMSO. Neste último alguns técnicos relataram problemas 

por causa da privacidade existente entre médico do trabalho e colaborador.  

 
Entrevistado 2: “[...] O cumprimento legal tá da SST na empresa é referente 
juntamente com os encarregados, a gente sempre analisa as atividades tá de 
acordo com o que está acontecendo o que que é pedido de produção, ordens 
de serviço tá, mas a gente tem total autonomia pra designar, fazer 
procedimentos e conseguir ter uma boa gestão de saúde e segurança do 
colaborador, mas é tudo em conversa e bom senso  com os encarregados. A 
gente passa "oh de determinada maneira não tá legal precisamos melhorar " 
entende a gente passa pra direção e a gente se reuni e conversa com a 
direção precisamos melhorar em determinado ponto. Normalmente e é o que 
ocorre a empresa segue todos os programas, seja com PPRA, PCMSO, e 
nesses mesmo tem cronogramas a gente cumpri esses aí até mesmo pra 
conseguir, vamos dizer assim, dar o melhor posto de trabalho pro funcionário. 
A gente sempre costuma dizer que toda atividade entende, toda descrição de 
atividade ela é estudada, não é a toa que é feito esses documentos pra gente 
poder dar uma condição boa de trabalho nos postos de trabalho pro pessoal 
[...]” 
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Entrevistado 7: “ [...] Bom, a gente só faz o que a norma nos permite por causa 
de uma coisa que é a fiscalização, se não há fiscalização tanto dos clientes 
quanto do Ministério do Trabalho, Ministério Público, Sindicato,  não é feito 
segurança do trabalho. Relação médico e paciente existe né, tanto é que a 
gente nem sabe certas coisas do funcionário a gente tem que ir garimpar com 
o médico pra saber o que que é [...]” 
 
Entrevistado 6: “[...] Aqui é bem rigoroso, é bem rigoroso, as vezes a empresa 
a gerência tenta quer otimizar custo, diminuir exames né, te falo em exames 
periódicos né de cada função e cargo, a doutora não arreda o pé porque o 
engenheiro não arreda o pé e aí a gente, aí a segurança do trabalho entra 
mesmo porque tem, a gente precisa ter, então acaba que não, faz muito 
exame, gasta muito. Tivemos um funcionário aqui que depois de  muito tempo 
descobri que ele tinha HIV e até eu fiquei, não gostei de saber depois de muito 
tempo porque as vezes eu faço as férias da técnica de enfermagem e as 
vezes a gente não toma todos os cuidados devido né [...]” 

 

4.1.7 Trabalho e Espaço Total de Vida 

 

Na dimensão trabalho e espaço total de vida, 6 (seis) dos questionados 

apresentaram ter conhecimento sobre o assunto e 4 (quatro) responderam que a SST 

não atua neste fator, segundo gráfico da Figura 16. 

 
Figura 18. Dimensão trabalho e espaço total de vida 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Entrevistado 1: “[...] Tudo tá dentro da CLT, tudo que a norma exige, tudo que 
a legislação exige tá sendo cumprida. Não tem como...já é uma cultura não 
tem como tu abrir uma brecha pra isso. É o que tá estabelecido, é o que a lei 
exige, é o que o funcionário pode cumprir [...]” 
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Entrevistado 4: “[...]A carga horária da parte alimentícia principalmente lá do 
frigorífico ela é bem a gente leva essa parte bem rígida na verdade, a gente 
não pode alterar horários durante a jornada a mais tá. Nós a gente pra 
controlar esse tipo, até por excesso de trabalho né que é mais rígido dentro 
do frigorífico e também pelo acumulo de hora de ruído que nós temos lá 
dentro, a gente faz procedimentos de pausas pra poder manter o funcionário 
mais adequado pra trabalhar aquelas 8horas de trabalho. A gente faz 3 
pausas por dia, a cada pausa 20 minutos, 20 minutos de pausa. 20 minutos 
de manhã e 2 pausas a tarde, pra que o colaborador consiga descansar 
principalmente a parte ergonômica e também pra não ficar o tempo inteiro 
dentro da linha de trabalho por conta do ruído [...]” 
 
 

4.1.8 Relevância Social da Vida no Trabalho 

 

Quanto a relevância social da vida no trabalho 100% dos técnicos 

apresentaram conhecer o assunto e envolver a SST nesta dimensão, conforme 

identificados nas barras “conhece” e “não conhece”, “atua” e “não atua”, 

respectivamente, no gráfico da Figura 17. 

 
Figura 19. Dimensão relevância social da vida no trabalho 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Todos os entrevistados comentaram ter uma boa relação com os colaboradores 

da empresa. Alguns responderam que a participação do trabalhador é fundamental 

para ter uma melhor gestão da segurança e realizar melhorias referente as suas 

condições de trabalho. 

Entrevistado 1: “[...] Acho que é boa, o próprio trabalhador já adotou essa 
cultura de segurança. Faz um bom tempo que eu tô na área e quando iniciou 
teve uma resistência muito grande né, porque aqui incomoda, porque aqui é 
chato,então eu há anos atrás deu muito trabalho fazer isso . Hoje já tá na 
cultura do funcionário a questão de segurança. Ele já sabe [...]” 
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Entrevistado 2: “[...] A participação dos colaboradores é fundamental porque, 
vamos dizer assim, a gente não sai simplesmente , num determinado setor 
fazendo adequações e melhorias tipo por nossa conta tipo "olha eu e o 
Leonardo fizemos nosso trabalho",  a gente tenta sempre fazer adequações 
e melhorias  nos postos de trabalho sempre voltando e entrevistando em prol 
do bem do colaborador entende, então a participação deles são efetiva 
porque daqui a pouco a gente pode fazer alguma melhoria sem consultar eles 
e não ficar legal, então a gente tem que ficar nesse senso de conversa e 
trocando ideias com eles. Hoje o trabalhador consegue vê isso aí, como já 
tinha mencionado antes, a gente trabalha muito em cima de treinamentos, 
capacitação dos funcionários e a gente sabe que o colaborador bem instruido, 
bem treinado e com a informação tipo "o aumento de produção, algo dá 
errado " é vamos dizer assim óh é bem menos favorável de acontecer algum 
risco, algum erro entende, então a gente preza por isso e tem coisa mesmo 
que a gente num treinamento de capacitação o que eles não sabem, tipo 
faziam de repente de alguma forma errada a gente "pô mas tá incorreta a 
maneira de trabalhar" então a gente tem que trabalhar de determinado jeito 
que assim que a norma pede e a gente tem que procurar fazer o mais 
adequado possível na verdade [...]” 
 
 

Apesar de todos atuarem, 1 respondente diz reprovar as ações da empresa 

relativo a isso, pois segundo ele só não há  uma maior participação dos funcionários 

por causa dos seus superiores, conforme evidenciado a seguir: 

Entrevistado 7: “[...] existe uma participação até, como vou te dizer assim?, a 
participação até aonde o próprio funcionário pode ir, o que que é?, ele o 
funcionário não vai mais por causa que o superior dele não quer ir mais,então 
se o supervisor dele fosse pensasse mais na segurança o funcionário ia fazer 
mais, então o funcionário não faz mais por causa que o coordenador, que ao 
meu ver coordenador, chefia, quem tá acima dele hierarquicamente, não 
contribui praticamente nem um pouco com a segurança e o funcionário em si, 
o mais chão de fábrica contribui mais do que os líderes. É um relação 
tranquila, podia ser melhor, aquela coisa do funcionário ser mais ser mais 
submisso infelizmente aí ele não procura, fica retraído, com medo, mas tem 
uma relação boa sim [...]” 
 
 

4.1.9 Contato com o assunto Qualidade de Vida no Trabalho 

 

Após os entrevistados responderem as questões sobre as dimensão da QVT e 

em que aspectos a SST intervem em relação a este assunto, os técnicos foram 

solicitados a responder sobre o contato com o assunto QVT. 

A maioria dos TST’s já tiveram algum tipo de contato sobre QVT.  Entre 7 (sete) 

entrevistados somente um deles não mostrou ter contato. 

Dos 6 ( seis) técnicos que tiveram contato, 50 % tiveram contato em outras 

empresas e não na sua empresa atual. Outros 16,6% tiveram contato através dos 

estudos e 33,3% não apresentaram onde tiveram contato, conforme gráfico da figura 

18.  
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Figura 20. Local onde teve contato com o assunto QVT 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Através desta questão os técnicos também expressaram suas opiniões sobre 

este assunto, conforme evidenciado a seguir: 

Entrevistado 2: “[...]sim, já tive já e a gente sabe que a qualidade de vida no 
posto de trabalho é de extrema importância entende, porque nem o 
colaborador, um funcionário vai trabalhar num ambiente onde não tem 
nenhuma qualidade satisfeita entende, então ele se sentir valorizado, ele 
saber que ele vai vir pra um local de trabalho aonde tu vai conseguir produzir 
sem nenhum risco da saúde integral dele isso aí é muito gratificante pra 
qualquer pessoa [...]” 
 
Entrevistado 7: “[...]Sim, sim. Já tentou aplicar em outras empresas que 
trabalhei, empresa que prestei serviço , essa parte de qualidade e saúde 
ocupacional não só de segurança, mas que envolvia RH, envolvia diretoria, 
envolvia os coordenadores e chefia né, pra chegar no subordinados assim 
[...]” 
 
 

4.2 Uma reflexão consolidada quanto os resultados obtidos 

 

Através da análise realizada neste estudo, foi possível identificar as dimensões 

de QVT onde a SST atua e as práticas que o profissional da área de saúde e 

segurança no trabalho realiza.  

Na primeira dimensão, compensação justa e adequada, percebe-se que alguns 

TST’s confundem compensação financeira com o adicional de insalubridade e 

periculosidade. Esta compensação financeira, segundo Timossi et al (2009), está 

relacionada a remuneração necessária para atender as necessidades pessoais e 

sociais do trabalhador. Percebe-se que a empresa não envolve a área de SST nesta 

questão, apesar dos entrevistados indicarem a necessidade de atuação da SST, pois 

algumas compensações financeiras estão atribuídas a benefícios recebidos por 
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jornadas de trabalho extensas e múltiplas funções realizadas pelo trabalhador. Este 

tipo de benefício acaba ocasionando doenças e acidentes ocupacionais. 

No que se refere as condições de trabalho, segundo Freitas et al (2016) esta 

dimensão aponta para elaboração de áreas de trabalhos, equipamentos, processos, 

procedimentos operacionais e organização do trabalho. Constata-se que existe pouca 

atuação da SST referente às considerações de horário para os trabalhadores, 

particularmente na jornada de trabalho do funcionário, horas extra que os empregados 

são submetidos e a limitação de idade para o trabalho quando prejudicial a saúde do 

trabalhador. A maior atuação da SST está relacionada as condições do ambiente e 

recursos de materiais. Os entrevistados comentaram terem uma maior autonomia e 

procura pela empresa principalmente sobre aspectos ligados as condições nos postos 

de trabalho, como por exemplo a ergonomia física. 

No caso do uso de desenvolvimentos de capacidades verifica-se que a maioria 

dos entrevistados intervem neste assunto através de treinamentos para os 

colaboradores, fornecendo conhecimento e informações sobre as atividades a serem 

executadas. No que se refere ao planejamento do trabalho percebe-se que as 

empresas não solicitam o envolvimento do TST nesta questão. Os profissionais da 

área de SST só tem conhecimento da mudança de planejamento e posto de trabalho 

através de conversas informais com os colaboradores. Já no que diz a respeito a 

autonomia, segundo Santos (2012), torna o empregado capaz de tomar suas próprias 

decisões em relação a atividade que desempenha, notou-se não possuir este aspecto 

nas empresas.  Para o TST, autonomia do colaborador para executar suas atividades 

pode acarretar riscos ocupacionais pelo fato do trabalhador não realizar 

procedimentos padrões de segurança na realização da atividade. Com isso, o TST 

acaba discordando do fato do empregador poder decidir a melhor forma de se 

trabalhar e resolver os problemas que surgem durante sua jornada de trabalho 

conforme exposto no modelo de Walton. 

Na análise sobre oportunidade de crescimento e segurança nas empresas, 

verifica-se que qualquer crescimento profissional do colaborador não é comunicado 

ao profissional de SST, indicando que ao proporcionar uma expansão na carreira do 

trabalhador, aspectos como cumprimento de regras de segurança realizados pelo 

trabalhador não pesa em sua promoção. Por outro lado, este mesmo aspecto sobre 

cumprimento de regras de segurança pesa no que diz respeito à estabilidade no 
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emprego, pois o empregador acaba utilizando este argumento para gerar demissões 

na empresa. 

Sobre a integração social na empresa, percebe-se pouca atuação da SST neste 

ponto, pois verifica-se pouca percepção no que devem atuar. Um exemplo disso é o 

pouco envolvimento do profissional no que diz respeito a alocação de folgas, relações 

interpessoais e igualdade de oportunidades. Um dos entrevistados relatou haver 

escolha de gênero para um tipo de atividade na empresa por achar um melhor 

desempenho. Já outro diz atuar somente na adequação do posto de trabalho quando 

muda-se o genêro que vai atuar no equipamento. Segundo Moura (2011), a igualdade 

na oferta de oportunidades profissionais torna-se importante porque contribui para 

melhorar o desempenho dos que são justamente reconhecidos, inexistindo tensões e 

revoltas, promovendo um ambiente de trabalho saudável e melhorando a imagem da 

empresa perante a sociedade. 

Com relação ao cumprimento legal, percebe-se um maior conhecimento e 

atuação dos profissionais da área nesta questão. Isto ocorre pela exigência do 

cumprimento de leis e normas referente a SST como também da existência de uma 

fiscalização nas indústrias de alimentos por parte do Ministério do Trabalho. Com isso, 

o TST tem uma maior liberdade para envolver-se neste ponto, tentando sempre estar 

de acordo e em dia com os programas de saúde e segurança no trabalho. De acordo 

com Moura (2011) esta dimensão é fundamental para a QVT, pois reflete a 

preocupação da empresa em cumprir todas as determinações legais em relação a 

seus funcionários, despertando confiança e transmitindo segurança aos mesmos. 

No cenário espaço total de vida, enxerga-se pouco envolvimento dos técnicos 

neste assunto,  somente 2 entrevistados comentaram envolver-se no tocante a carga 

horária do funcionário, respeitando limites de tempo para o lazer e a família. Segundo 

Kovaleski et al (2008) as experiências advindas do trabalho apresentam retorno na 

vida do trabalhador, positivas ou negativas, podendo ser prejudiciais a vida do 

trabalhador. 

Em contra partida sobre a relevância social da vida no trabalho, verificou-se a 

atuação de quase todos os entrevistados, que salientaram a importante participação 

dos funcionários na SST. Percebe-se que esta participação é devida ao bom 

relacionamento com os profissionais da área de saúde e segurança, como também 

na satisfação do colaborador quanto a sua remuneração e jornada de trabalho. 
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Quando existe a satisfação nestes aspectos, o colaborador sente-se motivado a 

participar de ações voltadas a segurança,consequentemente reduz os riscos de 

acidentes e melhora a imagem da empresa perante o trabalhador e a sociedade, 

conforme Oliveira (2010).  

Através do estudo foi possível verificar a importância da SST na contribuição 

para o aumento da Qualidade de Vida no Trabalho. O estudo mostrou que a SST pode 

e deve atuar em todos os fatores para que o trabalhador possa ter uma qualidade de 

vida melhor perante seu trabalho.  
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5 CONCLUSÕES 

 

Como descrito na justificativa, o setor alimentício necessita de ações quanto à 

Qualidade de Vida no Trabalho devido aos altos índices de doenças ocupacionais 

existentes no setor e a segurança é uma das ações que a empresa deve adotar para 

oferecer uma melhor condição de trabalho a seus colaboradores. 

Por meio de um estudo bibliográfico, entrevistas com os profissionais da área 

de SST e a análise do conteúdo obtido, foi possível observar a relação existente entre 

SST e QVT e sua contribuição, satisfazendo os objetivos propostos. 

Relativamente ao objetivo específico onde se buscava identificar elementos 

tipicamente presentes no âmbito da Qualidade de Vida no Trabalho, constatou-se que 

existem diversos modelos sobre QVT no âmbito acadêmico. Um dos modelos mais 

utilizados nos estudos é o modelo de Walton por apresentar uma maior amplitude 

sobre o tema. Neste objetivo também foi possível verificar quais fatores sobre 

qualidade de vida no trabalho são mais citados na bibliografia acadêmica, que são 

eles: compensação financeira, relevância social do trabalho, saúde e seguranças nas 

condições de trabalho e constitucionalismo.  

Ao buscar identificar na literatura ações tipicamente voltadas à prevenção com 

foco na saúde e segurança do trabalhador na indústria alimentícia, concluiu-se que 

para se ter uma melhoria na qualidade de vida do trabalhador, primeiramente deve-se 

pensar na saúde e segurança do mesmo, oferecendo um ambiente seguro e 

adequado as suas necessidades. 

Já, no tocante ao objetivo de investigar através de pesquisa de campo, com 

profissionais da área de SST dados relativos à Saúde Segurança no Trabalho e à 

Qualidade de Vida no Trabalho, algumas descobertas relevantes cabe serem citadas. 

Primeiramente, foi possível constatar, através das entrevistas, que a maioria 

dos profissionais entrevistados tem conhecimento sobre as dimensões de QVT. Este 

conhecimento é devido a experiências em outras empresas que aplicavam QVT na 

sua organização, como também em estudo realizados por eles. 

Além disso, percebe-se que a  maior atuação da SST é no que diz respeito as 

condições de ambientes de trabalho, não atuando, por muitas vezes, na organização 

e planejamento do mesmo. Através da análise constatou-se que a única dimensão 

que apresenta nenhum tipo de atuação da SST é a compensação justa e adequada. 
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Por fim, o objetivo de desenvolver uma análise e discussão relativamente à 

relação entre os temas Saúde e Segurança no Trabalho e Qualidade de Vida no 

Trabalho foi alcançado. Neste caso, pode-se destacar que apesar da SST estar 

inclusa somente em uma dimensão da QVT, ela pode sim contribuir em todas as 

outras dimensões para uma melhor qualidade de vida no trabalho. Com seu 

envolvimento a empresa oferece ao trabalhador uma planejamento do trabalho 

adequado, reconhecendo a limitação dos empregados, e um ambiente saudável e 

seguro para se trabalhar. Em contra partida o colaborador sente-se motivado, 

satisfeito e produtivo para a empresa.  

Tendo em conta, os resultados conclusivos apontados aqui, pode-se afirmar 

que o objetivo principal almejado neste trabalho, no qual se pretendia investigar a 

contribuição da segurança e saúde do trabalho na qualidade de vida no trabalho nas 

indústrias de alimentos na cidade de Pelotas/RS, foi alcançado. De um modo geral, é 

possível concluir que apesar dos profissionais de SST  possuírem conhecimento sobre 

o tema, alguns profissionais não atuam de forma efetiva nessas dimensões por causa 

da gestão da empresa ou por não perceberem a contribuição que a SST poderia dar 

na qualidade de vida do trabalhador. 

Eventuais desdobramentos e complementos do presente estudo poderiam ser 

desenvolvidos no contexto ampliar os estudo em outras áreas, identificando práticas 

de QVT e SST em outros ramos industriais.  
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APÊNDICE A 
Matriz relação Autores versus Fatores de QVT 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

1. Integração social na organização

1.1 Igualitarismo

1.2 Ausência de preconceito

1.3 Facilidade de mobilidade social

1.4 Apoio social

1.5 Condições de abertura interpessoal

2. Utilização da capacidade humana

2.1 Autonomia

2.2 Uso múltiplo de habilidade

2.3 Quantidade e qualidade de informações

2.4 Execução de tarefas completas

2.5 Planejamento do trabalho

2.6 Feedback

3. Segurança e saúde nas condições de trabalho

3.1 Horários

3.2 Condições físicas

3.3 Limites de idade para o trabalho

3.4 Qualidade/Quantidade de recursos 

materiais

3.5 Condições psicológicas

4. Constitucionalismo

4.1 Privacidade

4.2 Livre expressão

4.3 Igualdade de tratamento

4.4 Possibilidade de recurso

5. Trabalho e espaço de vida

5.1 Tempo de horas extras

5.2 Tempo com a família

5.3 Atividades cívicas beneficentes

6. Compensação

6.1 Justa

6.2 Adequada

7. Oportunidade de carreira e garantia 

profissional

7.1 Oportunidade de continuidade dos 

estudos

7.2 Incentivos/investimentos em cursos 

complementares ou de especialização

7.3 Estabilidade no emprego ou renda

7.4 Oportunidade de expansão na carreira

8. Relevância social do trabalho
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APÊNDICE B 

Universidade Federal de Pelotas 

Centro de Engenharias 

Curso de Engenharia de Produção 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

De acordo com as Normas da Resolução nº 466/2012, do Conselho Nacional 

de Saúde. 

Título do Trabalho: Investigação sobre a contribuição da saúde e segurança 

do trabalho na qualidade de vida do trabalhador: um estudo com profissionais da área 

de SST na indústria de alimentos da cidade de Pelotas/RS. 

Aluno: Corintha Dias 

Orientador: Prof. Dr. Luis Antônio dos Santos Franz 

Na condição de voluntário, o(a) Sr.(Sra.) está sendo solicitado a participar de 

uma investigação científica que tem por finalidade atender aos objetivos do Trabalho 

de Conclusão de Curso do aluno supra mencionado. O estudo prevê a participação 

de técnicos de segurança no trabalho das indústrias de alimentos. O (A) Sr. (Sra.) 

poderá recusar-se a participar da pesquisa, sem que este fato venha lhe causar 

qualquer constrangimento por parte da instituição. O investigador se obriga a não 

revelar sua identidade em qualquer publicação resultante deste estudo. Os exames e 

procedimentos aplicados são gratuitos. 

Antes de assinar este termo, o (a) Sr. (Sra.) deve informar-se plenamente 

sobre o mesmo fazendo todas as perguntas que julgar necessário.  

Os objetivos deste estudo são: 

I. Estudar elementos presentes na qualidade de vida do trabalho e ações quanto 

à prevenção com foco na saúde e segurança do trabalhador na indústria 

alimentícia; 
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II. Investigar através de pesquisa de campo, com profissionais da área de SST, 

dados relativos à Saúde Segurança no Trabalho e à Qualidade de Vida no 

Trabalho; 

III. Desenvolver uma análise e discussão relativamente à relação entre os temas 

Saúde e Segurança no Trabalho e Qualidade de Vida no Trabalho. 

 

Os resultados obtidos neste estudo poderão contribuir para a melhoria de 

qualidade de vida do trabalhador, sobretudo em seu ambiente de trabalho. 

Estes resultados não serão utilizados para nenhuma outra finalidade, além 

dos objetivos deste estudo. 

Nome Completo do Voluntário: 

________________________________________ 

Pelotas, ____ de ________________de______. 

__________________________________ 

 

 

  



 

60 

 

APÊNDICE C 

Perguntas realizadas nas entrevistas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

PERGUNTAS

1- Considerando as compensações financeiras existentes na empresa, explique 

como você percebe a distribuição de compensações tendo em mente o quanto 

elas são justas () e adequadas (), e quanto podem se associar com a gestão da SST.

2- Considerando as condições de trabalho existentes na empresa, principalmente 

no que se refere à SST, faça um relato quanto à disponibilização ou não de 

aspectos voltados...

...à consideração dos horários

...quanto as condições do ambiente.

...quanto ao limite de idade para o trabalho

...quanto aos recursos de materiais

...quanto as condições psicológicas.

3- Considerando as tarefas executadas pelo trabalhador, explique como se dá o 

planejamento do trabalho, sobretudo no respeito e consideração da SST no 

cotidiano da empresa

...e quanto as informações do trabalho passada ao trabalhador

...e quanto a autonomia do trabalhador para  executar suas atividades

...haveria mais algum outro aspecto?

4- Considerando oportunidade de crescimento na empresa, e tendo em conta a 

SST, como ela ocorre em termos de

...oportunidade de expansão na carreira

...de incentivo em capacitação dos trabalhadores

...de alguma estabilidade no emprego

5- Faça um relato de como ocorrem as decisões cotidianas de alocação de folgas, 

oportunidades, mudanças de cargos, considerando aspectos como igualitarismo, 

gênero, sigilo em situações particulares, ou mesmo em termos de relações 

interpessoais na empresa e em que nível a equipe de SST detecta ou intervem em 

contratempos decorrentes destes aspectos.

6- Como se dá o cumprimento legal com a SST na empresa?

7- Como se dá o planejamento da carga horária e das horas extras dos 

colaboradores, e em que nível a equipe de SST detecta ou intervem em 

contratempos decorrentes destes aspectos

8- Qual a participação dos trabalhadores com a valorização da gestão da SST dentro 

da empresa

9- Você já teve contato com o assunto QVT dentre desta empresa ou em outro 

local? Relate como foi

10- Tempo de profissão como TST?

11- Tempo de empresa?


