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Resumo 

 

A busca pela satisfação e bem-estar temcrescido e o homem tem buscado a qualidade de vida 

também no trabalho.Com isso,as instituições privadas e públicas têm investido em Programas 

de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT) e na Reitoria do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG), foi percebido como um 

problema a ausência de um projeto para a implementação de um PQVT para os servidores. 

Dessa forma, este relatório objetivou traçar um planejamento para a implementação do 

mesmona Reitoria traçando um perfil epidemiológico, buscando as preferências dos servidores 

quanto a atividades ligadas à qualidade de vida no trabalho e conectando esses dados com as 

possibilidades de oferta de atividades aos servidores. 

 

 

Palavras-chave: Qualidade de Vida; Saúde; IF Sudeste MG 

 

1 – Introdução  
 

Para atender às suas necessidades o homem passou a atuar diretamente sobre a natureza, 

modificando-a para a sua própria sobrevivência. Entretanto, além da sobrevivência o homem 

vem almejandotambém sua satisfação pessoal, o que o fez buscar por qualidade de vida também 

nas atividades laborativas. Segundo Rodrigues (1995), ao longo do tempo a qualidade de vida 

tem sido uma preocupação para a humanidade, visando a facilitaçãoe a satisfação e bem-estar 

do trabalhador na execução de suas tarefas. 

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) tem propiciado vários estudos a partir do 

século XX, como o de Elton Mayo e Fritz Roethisberger que relacionaram o efeito das 

condições de trabalho sobre a produtividade do pessoal, concluindo que a produtividade era 

afetada por fatores psicológicos e sociais e sugerindo que os administradores deveriam focar 

no bem-estar, motivação e comunicação dos empregados, formando uma base para o 

desenvolvimento da Escola de Relações Humanas (SOUZA NETO, 2009). 
Essa abordagem da relação humanística com a Administração proporcionou a tomada 

de consciência das empresas para darem atenção à satisfação dos trabalhadores na execução de 

suas tarefas, percebendo sua relação com a produtividade e com o comprometimento dos 

indivíduos com a organização.  Tal percepção estimulou o desenvolvimento de programas de 

Qualidade de Vida no Trabalho com a intenção de aprimorar a eficácia organizacional. 

A Qualidade de Vida no Trabalhosegundo Rodrigues (1995), refere-se a uma 

abordagem sócio técnica referente à organização do trabalho, que se baseiatanto na satisfação 

do trabalhador no trabalho como em relação a ele.  
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A implementação de Programas de QVT tem se justificado pelas aceleradas mudanças 

no mundo do trabalho, inovações tecnológicas na sociedade da informação, no crescente 

conteúdo de conhecimento que se agrega ao processo de produção e na redução do ciclo de vida 

dos produtos e dos processos de produção (FERREIRA et al, 2009). 

Em relação às organizações públicas essas mudanças impactam os aparelhos de Estado 

trazendo,as estruturas estatais frente a essas metamorfoses que se operam no mundo do trabalho 

passam a ter novas obrigações e finalidades, apresentando resultados negativosde sobrecarga 

do trabalhador público epromovendo o aumentodedados referentes a absenteísmo, acidentes, 

doenças do trabalho e licenças-saúde(TUULI & KARISALMI apud FERREIRA et al, 2009). 

Considerando os impactos da qualidade de vida no trabalho, este relatório técnico tem 

como objeto de estudo a Reitoria doInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Sudeste de Minhas Gerais (IF Sudeste MG), com o objetivo geral traçar um planejamento para 

a implementação de um Programa de Qualidade de Vida no Trabalho para a Reitoria do IF 

Sudeste MG. 

Como objetivos específicoseste Relatório visa compreender a importância da qualidade 

de vida no trabalho através de um resgate histórico da origem e desenvolvimento da qualidade 

de vida no trabalho; identificar os pressupostos legais que orientam a promoção da saúde do 

trabalhador e discutir a evolução da qualidade de vida no trabalho no serviço público com a 

finalidade de relaciona-los com o caso estudado. 

 

2 – Apresentação do Caso  

 

O IF Sudeste MG é uma instituição de educação superior, básica e 

profissionalestruturada de forma multicampi, que busca aliarconhecimentos técnicos e 

tecnológicos com as práticas pedagógicas. Dessa forma, oferta educação técnica e profissional 

com o propósito de formar e qualificar cidadãos que possam atuar nos diversos setores da 

economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. 

Em dezembro de 2008 o IF Sudeste MG uniu o  Colégio Técnico Universitário 

(CTU),anteriormente vinculado à UFJF em Juiz de Fora, o Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Rio Pomba, antigo CEFET e a Escola Agrotécnica Federal de Barbacena. 

Atualmente a instituição é composta por campi nas cidades citadas anteriormente, 

Manhuaçu, Muriaé, São João del-Rei, Santos Dumont, além de campi avançadosem Bom 

Sucesso, Cataguases e Ubá. (IF SUDESTE MG, 2016). 
 Segundo dados fornecidos em janeiro de 2018 pelo Sistema Integrado de Gestão 

(SIGRH) do IF Sudeste MG, trabalham na Reitoria 98servidores que desempenham suas 

atividades sem o desenvolvimento de um PQVT, no qual são expostos a fatores biológicos, 

psicológicos e sociais, entre outros, que influenciam diretamente os índices de absenteísmo, 

acidentes, doenças do trabalho e licenças-saúde. 

De acordo com o Relatório de saúde e qualidade de vida do servidor (2017) 25% deles 

já se afastaram por motivo de saúde nos últimos 12 meses para tratamento da própria saúde, 

seja por motivo de doença de pessoa da família, por licença à gestante, adotante ou licença 

paternidade ou por motivo de acidente em serviço ou doença profissional, sendo importante 

frisar que um mesmo servidor poderia assinalar mais de uma opção de motivo de afastamento. 

Ainda neste relatório, no que se refere a assistência à saúde, houve interesse em que fosse realizado 
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atendimento e avaliação médica, odontológica e nutricional dentro da instituição, como também 

a formação de convênios com clínicas e instituições de saúde. As ações citadas como sugestão 

referiram-se a atividades físicas, como ginástica laboral, natação, hidroginástica e futebol, 

convênios com academias e criação de grupos de caminhada ou corrida.  

Os servidores citados estão divididos na Reitoria conforme o organograma abaixo: 
 

Figura 1 - Organograma da Reitoria do IF Sudeste MG  
 

 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado no Sistema Integrado de Gestão (SIG) do IF Sudeste MG 
 

Neste organograma, a Diretoria de Gestão de Pessoas, encontra-se subordinada 

diretamente ao Reitor e é responsável por planejar, executar e avaliar políticas de gestão de 

pessoas no Instituto (IF SUDESTE MG, 2016). 

Subordinada a essa Diretoria está a Coordenação de Assistência ao Servidor (CAS), à 

qual compete criar, desenvolver, executar, coordenar, apoiar, divulgar projetos, ações e 

programas que assegurem a melhoria de vida e da saúde dos servidores ativos e aposentados na 

reitoria e nos campi. 

Dentre as atividades da Coordenação de Assistência ao Servidor estão o 

acompanhamento de afastamentos para tratamento da saúde dos servidores, no entanto, essa 

atividade refere-se apenas à apreciação dos regramentos legais e normativos relativos aos 
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afastamentos, a promoção de palestras com assuntos referentes à saúde, e os atendimentos 

individuais realizados pelas psicólogas e assistentes sociais do setor.  
Portanto, o presente trabalho busca investigar a existência de um Programa de QVT, 

analisar quais projetos foram implantados pela CAS, ou se pretende implantar, sendo que a 

partir dessa análise seja possível propor uma solução de acordo com a teoria estudada sobre o 

assunto. 

 

3 – Revisão Bibliográfica 

 

3.1 – Origem Da Qualidade De Vida No Trabalho 

 

A satisfação do trabalhador e a qualidade de vida no trabalho é uma preocupação que 

vem amadurecendo com o tempo desde o século XX, com estudos como o de Elton Mayo 

realizado na Western Eletric Company, no início dos anos 20, correlacionando fatores psicológicos 

e aumento da produtividade.  Essas pesquisas fundamentaram estudos acerca da motivação do 

comportamento humano e sobre aqualidade de vida no trabalho, suscitando posteriormente o 

desenvolvimento da Escola de Relações Humanas (COUTINHO, 2009). 
Mais tarde, as análises referentes à QVT foram se desenvolvendo com os estudos de 

Abraham H. Maslow, que investigou a hierarquia das necessidades humanas, definindo cinco 

necessidades essenciais para o indivíduo, sendo elas fisiológicas, segurança, sociais, estima e 

auto realização, e também com a chamada Teoria X elaborada por Douglas McGregor, que em 

seu projeto considerava que o ser humano além de aprender a aceitar responsabilidades, 

passavatambém a procurar por elas e que o compromisso assumido pelo homem com seus 

objetivos dependeriam das recompensas devidas pela sua realização (PINTO et al, 2012). 

Ainda no contexto da QVT, Frederick Herzberg apontou que fatores referentes ao 

conteúdo do cargo ou à natureza das tarefas desempenhadas pelo indivíduo são fatores de 

satisfação, nomeados como motivadores. Entretanto, fatores determinados pelo ambiente e 

ligados às condições nasquais o indivíduo desempenha seu trabalho; são fatores que apenas 

previnem a insatisfação, ditos de manutenção ou higiênicos (PILATTI, 2008). 

Já nas décadas de 1970 e 1980, com a organização sindical, os trabalhadores passaram 

a dar maior relevância à satisfação e qualidade de vida no trabalho, devido a uma maior 

mobilização da classe trabalhadora consciente de seus direitos e deveres “passou a reivindicar 

melhores condições de trabalho, remuneração mais justa, maior autonomia e participação nas 

decisões que afetam seu trabalho” (KARPINSKI;STEFANO, p. 16, 2008).  

Nos anos 1990 desenvolveram-se os programas de reestruturação administrativa e 

produtiva, e o contexto da qualidade de vida começou a se inserir em programas de algumas 

empresas com o objetivo de aumentar a produtividade, “e passou a integrar a literatura relativa 

ao comportamento das organizações, discursos acadêmicos e programas de qualidade total” 

(PINTO et al, p. 3, 2012). 

 

 

3.2 – Breves Pressupostos Legaisà Promoção da Saúde do Servidor 
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Com a Constituição Federal de 1988 a responsabilidade sobre a saúde da população 

brasileirarecaiu sobre o Estado, conforme aponta o artigo 196, no qual “a saúde é um direito de 

todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas”. No artigo 200 

é reforçada a ideia de que o Estado também deve cuidar da saúde de quem trabalha, competindo 

ao Sistema Único de Saúde executar as ações de saúde referentes ao trabalhador.  

 Em 1990, a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8080/90), caracterizou a saúde do trabalhador 

como um conjunto de atividades para a promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim 

como para recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e 

agravos causados pelas condições de trabalho através de ações de vigilância epidemiológica e 

sanitária. 

Em 2011 o Decreto da Presidência da República nº 7.602 dispôs sobre a Política 

Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho e tinha porobjetivo a promoção da saúde e a 

melhoria da qualidade de vida do trabalhador, e também a prevenção de acidentes e danos à 

saúde relacionados ao trabalhoatravés daeliminação ou diminuição dos riscos nos  locais de 

trabalho, tendo comoprincípios a universalidade, a prevenção, a assistência, a reabilitação e a 

reparação, o diálogo social e a integralidade, abrangendo trabalhadores privados ou públicos. 
Em seguida a Portaria Normativa nº 03/2013 da Secretaria de Gestão Pública do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão prosseguiu com a instituição de diretrizes 

gerais que promovessem a saúde do servidor público federal, que segundo Silva et al (2014) 

teve como cerne direitos e deveres que formam um conjunto de ações a serem implementadas 

pela administração pública, subsidiando políticas e projetos de promoção à saúde e de qualidade 

de vida no trabalho, dando preferênciaaestratégias que visavam tratar as doenças ou os 

sintomas, e não com a intenção de preveni-las. 

A base legal relacionada ao tema apontou para o desenvolvimento da promoção da saúde 

do servidor voltada à qualidade de vida e tornou possível a consolidação de conhecimentos que 

estimulam a prática da promoção à saúde de todos os servidores públicos federaisem um 

crescente de proteção à saúde, risco e prevenção, e cuidados com as condições de trabalho 

(SILVA et al, 2014) 

 

3.3 – Qualidade de Vida No Serviço Público 
 

Os precursores da temática da QVT na literatura científica são Walton e Hackman e 

Oldham. Para Walton, a qualidade de vida no trabalho tem conexão com o equilíbrio entre o 

trabalho e as demais esferas da vida e da capacidade das organizações exercerem seu papel 

econseguirem harmonizar produtividade com QVT. Já para Hackman e Oldham, a QVT está 

associada à motivação que o homem tem internamente, à satisfação que provem de seu cargo e 

ao enriquecimento que esse cargo lhe proporciona (FERREIRA et al, 2009). 

A conceituação de QVT apresenta muitas variáveis, mas em síntese compreende os atos 

legislativos que colaboram para a proteção do trabalhador e o atendimento das necessidades e 

aspirações do homem, baseando-se na humanização do trabalho e no desenvolvimento de uma 

responsabilidade social por parte das empresas (FROSSARD, 2009).  
Frossard (2009) atenta ainda que a QVT deve ser encarada como uma gestão em 

movimento, visto que as organizações e as pessoas estão sempre mudando, e contingencial, 

pois depende do contexto de cada empresa, relacionando aspectos físicos, sociológicos e 
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psicológicos que interferem igualmente na satisfação dos trabalhadores, além de aspectos 

tecnológicos envolvidos na organização do próprio trabalho que, em conjunto, são capazes de 

afetar a cultura e interferir diretamente no clima organizacional, refletindo na produtividade e 

no contentamento dos empregados. 

Com o objetivo de colocar em prática uma política de seguridade social padronizada 

para os servidores públicos civis federais, voltada para a assistência social (pagamento de 

auxílios), para asaúde suplementar, para asaúde ocupacional e também para a previdência, foi 

criada em 2003 a Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão, com a proposta de uma gestão eficiente e de valorização do servidor partindo do 

entendimento de que a Qualidade de Vida no Trabalho envolve não só os aspectos físicos e 

ambientais, mas também o bem-estar do empregado dentro e fora do local de trabalho (ROSSI, 

2002). 
Dessa forma, a execução de planos de QVT na administração pública veio corrigir uma 

falha no nível de tratamento que era ofertado ao servidor público no que diz respeito à 

valorização do seu trabalho e em relação à preocupação com o seu bem-estar. Nesse sentido, 

Amorim (2010) afirma que o gestor público tem apresentado dificuldades no desenvolvimento 

de seu processo de gestão e decisão, visto que se encontra constantemente preso aos aspectos 

legais, como limites de investimentos estabelecidos nos processos de orçamento, de licitação, 

de estruturação de cargos e de carreira dos servidores, dentre outros. 
No entanto, a QVT é um tema ainda pouco explorado na prática gerencial das 

organizações públicas. Apesar do tema ter recebido bastante atenção nos últimos anos, ainda 

há incerteza com relação ao âmbito e responsabilidades por sua gestão (SÁ et al, 2007). 
 

4– Plano de Ação  

 

Durante a elaboração do presente relatório a Coordenação de Assistência ao Servidor, 

no final de 2016 realizou uma pesquisa de análise do perfil e qualidade de vida dos servidores 

da instituição – Reitoria e campi. 
 Dessa forma, foi utilizada como ponto de partida para o plano de ação a análise já 

implementada, que será utilizada para o planejamento das ações da seguinte forma: 
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Plano de Ação para Implementação de Programa de Qualidade de Vida no Trabalho no 

IF Sudeste MG 

O que 

fazer/(What) 
Onde(Where) Por quê/(Why) Quando(When) Quem(Who) Como/(How) Quanto/(How 

much) 

Análise do 

perfil e 

qualidade de 

vida 

(questionário) 

Reitoria  Direcionar o PQV 

a ser elaborado 

através de dados 

epidemiológicos, 

de condições de 

segurança e de 

processos de 

trabalho, e 

preferências 

quanto às 

atividades a serem 

desenvolvidaspara 

o planejamento 

das ações 

seguintes 

10/10 a 

17/10/16 
Coordenação 

de Assistência 

ao Servidor 

Questionário 

via e-mail 

institucional 

com 

participação 

voluntária 

Sem custo 

Divulgação 

do Relatório 
Reitoria  Para divulgação 

das informações 

coletadas 

11/01/17 Coordenação 

de Assistência 

ao Servidor 

Site e e-mail 

institucional 
Sem custo 

Elaboração 

do PQVT 
Reitoria Para conciliar a 

melhoria das 

condições de 

saúde e vida dos 

servidores de 

acordo com as 

possibilidades da 

instituição 

Após o 

conhecimento, 

análise e 

classificação 

dos dados 

colhidos 

Comissão 

constituída pela 

Coordenação 

de Assistência 

ao Servidor 

com a 

participação de 

servidores da 

área da saúde 

Reuniões da 

comissão 

associando os 

dados 

epidemiológicos 

e de condições, 

da segurança e 

dos processos 

de trabalho com 

as preferências 

relatadas pelos 

servidores e as 

possibilidades 

da instituição.  

R$ 10.000,00 

para 

equipamentos 

necessários às 

atividades. 

Esses 

equipamentos 

poderão ser 

adquiridos 

por meio de 

processo 

licitatório, 

caso sejam 

necessários 

Início das 

atividades do 

PQVT 

Reitoria Para melhoria das 

condições de 

saúde e vida dos 

servidores, 

considerando suas 

necessidades 

Nas 

dependências 

da Reitoria ou 

locais pré-

determinados, 

como quadras, 

salões e 

parques 

Equipes 

formadas por 

servidores 

técnicos 

administrativos, 

professores e 

estagiários 

capacitados 

Divulgação e 

início das 

atividades 

escolhidas 

Sem custo 
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Mecanismo 

de feedback 
Reitoria Para auferir a 

efetividade do 

PQVT 

A cada 3 meses Elaborado pela 

Coordenação 

de Assistência 

ao Servidor e 

pesquisado 

junto aos 

servidores 

Pesquisa através 

de e-mail 

institucional e 

presencialmente 

entre os 

participantes 

Sem custo 

Fonte: elaborado pela autora 

 

A partir das indagações e conversas quanto à existência de um Plano de Qualidade de 

Vida no Trabalho na Reitoria do IF Sudeste MG para elaboração deste relatório, a Coordenação 

de Assistência ao Servidor iniciou um plano de ação para o desenvolvimento de um PQVT. 

 O primeiro passo foi enviar um questionário, via e-mail institucional, que foi preenchido 

no período de 10/10/16 a 17/10/2016, para traçar o perfil epidemiológico, de condições de 

segurança e de processos de trabalho dos servidores. A partir desses dados foi elaborado um 

relatório abordando esse perfil que foi amplamente divulgado via e-mail e site institucional em 

11/01/2017. 

 Em seguida a Coordenação de Assistência ao Servidor, com o aval do Reitor instituiria 

uma Comissão com servidores da saúde do Instituto, para associar o perfil do relatório, às 

atividades sugeridas pelos servidores dentro das possibilidades da Instituição, considerando as 

habilidades e competências dos membros da Comissão.  

Com a definição das atividades a serem desenvolvidas as mesmas seriam divulgadas e 

teria início o PQVT. A cada três meses de atividades seria realizada a avaliação e controle do 

programa através de questionários de feedback durante as atividades para aqueles que 

participam e via e-mail institucional para avaliar a motivação de não adesão. 

 

 5 – Conclusão 
  

Apesar de se perceber através do estudo da origem e desenvolvimento da QVT, que sua 

importância foi aumentando ao longo do tempo tanto para satisfação do servidor quanto maior 

produtividade, inicialmente foi identificado que não havia na Reitoria do IF Sudeste MG um 

Programa de Qualidade de Vida.  

A partir das perguntas relativas ao tema de PQVT para a elaboração deste relatório e 

impulsionados pelas bases legais que estimulam a prática da promoção à saúde do servidor em 

um crescente de proteção à saúde, risco e prevenção, e cuidados com as condições de trabalhofoi 

observado um interesse da Coordenação de Assistência ao Servidor em atuar na qualidade de 

vida no trabalho, tendo como ponto de partida um questionário enviado aos servidores no final 

de 2016 que subsidiou o Relatório do perfil de saúde e qualidade de vida no trabalho dos 

servidores do IF Sudeste MG, que teve seu resultado divulgado no início de 2017. 

Dessa forma, o plano de ação deste relatório foi elaborado considerando essa iniciativa 

para desenvolver um PQVT na Reitoria do IF Sudeste MG. Entretanto, os passos elencados no 

plano de ação não puderam ser executados conforme o planejado, pois durante a execução foi 

verificada a inviabilidade dos servidores da área de saúde atuarem diretamente nos projetos de 
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QVT sem prejudicar as demais atividades de seus setores, tendo em vista o reduzido quadro de 

servidores com cargos na área da saúde que poderiam contribuir nas atividades. 
Para dar andamento às atividades voltadas para a qualidade de vida dos servidores, não 

sendo possível implementar um programa específico para tal fim, conforme havia sido proposto 

no plano de ação deste relatório, em março de 2018, a CAS em parceria com a Pró Reitoria de 

Extensão lançou em edital com o objetivo de selecionar projetos de extensão voltados às ações 

de promoção à saúde e à melhoria da qualidade de vida no trabalho nos campi e na reitoria do 

IF Sudeste MG, nos quais servidores técnico administrativos e professores atuariam como 

voluntários com a participação de alunos bolsistas. 

Com essa experiência ficou perceptível como um plano de ação pode sofrer alterações 

tanto devido a intercorrências como devido arealidades diversas das que se esperavam eque 

podem inviabilizara concretização do que foi inicialmente traçado incialmente. Masa partir das 

intercorrências buscou-se uma nova forma de colocar o Programa de QVT em prática. Situações 

diferentes das previstas ocorrem e exigem uma nova análise por parte dosplanejadores. No caso 

do desenvolvimento do Programa de QVT, uma parceria com a Pró Reitoria de Extensão foi a 

alternativa encontrada para que se encontrassem profissionais disponíveis para a realização das 

atividades. 

Desse modo, considerando a evolução da Qualidade de Vida no Trabalho e o 

crescimento de sua importância nas atividades laborais atualmente, foi observado que o IF 

Sudeste MG iniciou atividades voltadas para a saúde e qualidade de vida dos seus servidores, 

tendo encontrado como solução os projetos de extensão com a participação de servidores e 

alunos. 

Entretanto, muitos campi têm suas atividades voltadas para a área agrotécnica e 

tecnológica, podendo não haver apresentação de projetos voltados para saúde e qualidade de 

vida devido à ausência de profissionais capacitados para tal.  

Portanto, foi possível perceber que a elaboraçãodeste relatório promoveu a reflexão e o 

início das ações para o início de atividades de QVT, mas ainda devem ser estudados outros 

meios para atender à demanda de todos os campi e consequentemente de todos os servidores 

do Instituto, ao menos equitativamente. Isso seria possível através da elaboração de um 

Programa de QVT, conforme o plano de ação proposto, com a participação de servidores da 

área da saúde. 

Contudo, para realização de tal projeto haveria a necessidade de concurso público para 

ocupação de cargos nessa área, o que torna o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho do 

IF Sudeste MG um objetivo a ser discutido a longo prazo. 
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