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Resumo

Este estudo busca identificar a relação existente entre gestão de produtividade e sua influência
na qualidade de vida dos funcionários de  um Banco Público,  cuja unidade estudada situa-
se no município de Duque de Caxias. O estudo foi realizado embasado em pesquisas biblio-
gráficas, utilizando-se de alguns artigos científicos e autores com contribuições referentes ao
tema e também por meio da técnica de questionário,  efetuado no ano de 2016 aos funcioná-
rios. A partir da análise de dados foi possível perceber que os funcionários já tiveram algum
problema de saúde, entre outros fatores de impactos na qualidade de vida no trabalho devido
às pressões por metas. Por meio do estudo realizado, foi possível confirmar a necessidade de
ajustes em fatores essenciais para a preservação da boa qualidade de vida nesta empresa, vi-
sando maior satisfação e produtividade, corrigindo possíveis falhas geradas.
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1 – Introdução

Devido ao cenário de grande competitividade nos últimos tempos, as instituições financeiras
têm sido  conduzidas a  buscar  mais  eficiência  e  agilidade  frente  às demandas  da  socieda-
de. Isso é facilmente esclarecido pelo que afirma Pradella (2011, p.2), que “esse momento
está relacionado à busca pela sustentabilidade que requer o alinhamento entre os objetivos or-
ganizacionais e os objetivos do mercado”. Por meio deste estudo, busca-se verificar a necessi-
dade desta organização aprimorar meios para proporcionar bem-estar à sua equipe de traba-
lho, para que o mesmo seja realizado com satisfação e desempenho, e não levá-las ao sofri-
mento e às doenças, devido esta realidade vivenciada.

Os problemas de saúde relacionados às organizações, na maioria, adquiridos por meio de con-
dições estressantes de trabalho levam às doenças, prejuízos, incapacidade e falta de competiti-
vidade. Dessa maneira verifica-se como está relacionado o processo produtivo da organização
e a qualidade de vida de seus funcionários, ou seja, quanto melhor as condições de trabalho
melhor serão a competitividade e produtividade desta empresa. 

Diante  disso,  com a  alteração  da  característica  do  trabalho  bancário,  outrora  burocrático,
agora  se  apresentando  dinâmico  e  concorrido,  buscou-se colher  informações  de  como  a
produtividade estabelecida pode refletir na Qualidade de Vida de seus colaboradores. Desta
forma, tendo como referência o Banco Público localizado no município de Duque de Caxias
no estado do Rio de Janeiro. 

Nesse contexto, fica claro que vale considerar que deve haver um equilíbrio entre as necessi-
dades dos profissionais em consonância com a cultura e os objetivos da empresa. Daí a per-
cepção de que a pressão por metas pode afetar a saúde física e mental do trabalhador, tendo
consequências na própria produtividade destes. Dessa maneira, buscou-se reunir informações
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com o propósito de responder ao seguinte problema de pesquisa: de que forma as metas de
produtividade definidas pela gerencia de um banco público pode influenciar na qualidade de
vida dos seus funcionários? 

Este trabalho tem como objetivo geral identificar a relação existente entre as metas de produ-
tividade estabelecidas por um Banco Público e qual sua influência na qualidade de vida de
seus funcionários que atuam para que estes resultados sejam alcançados. No objetivo específi-
co tenta-se verificar os procedimentos básicos exercidos pela atual gestão para administrar os
resultados  gerados,  distinguir  as  influências  desta  gestão  tanto  nas  condições  de  trabalho
quanto sobre a produção e a saúde dos funcionários na unidade bancária e elaborar pesquisa
de satisfação com os empregados no que diz respeito à qualidade de vida na empresa pública
estudada.

Devido às mudanças ocorridas no sistema bancário, consequentemente podem produzir reper-
cussões na saúde geral dos trabalhadores dos bancos trazendo a existência possíveis degrada-
ções na qualidade de vida no trabalho (QVT) dos funcionários, tais como: excesso de carga de
trabalho, esgotamento físico e psicológico, estresse, existência de distúrbio do sono entre ou-
tros fatores. 

Por este motivo a proposta deste trabalho visa apresentar uma reflexão às decisões de gestão
de produtividade, de forma a criar um ambiente equilibrando o bem-estar com desenvolvi-
mento e potencialização das habilidades dos funcionários, proporcionando-lhes, assim, uma
força de trabalho mais saudável psicológica e fisicamente, possibilitando ganhos também para
a empresa, em termos de aumento de produtividade e qualidade de seus produtos e serviços.

Para a realização do presente estudo utilizou-se de pesquisa bibliográfica e documental, além
de estudo de caso.  A pesquisa bibliográfica baseou-se em alguns artigos científicos e autores
de renome com contribuições referente ao tema, enfatizando aspectos de melhoria das condi-
ções e ambientes de trabalho, visando maior satisfação e produtividade. O estudo de caso foi
desenvolvido junto aos funcionários do Banco Público por meio de questionário aplicado.

2 – Apresentação do Caso

O local escolhido para desenvolvimento deste relatório foi o Banco Público localizado no mu-
nicípio de Duque de Caxias no estado do Rio de Janeiro. Em sua trajetória que já perduram
156 anos de criação, o Banco Público em questão tem atuado como um referencial para os
serviços sociais prestados pelo governo federal brasileiro, tais como na disponibilização do
crédito imobiliário, alcançando desta forma especialmente segmentos sociais menos privilegi-
ados. Este Banco atua em todo território nacional, o qual no primeiro trimestre de 2015, a
base de clientes para o mesmo era estimada em 80,2 milhões de correntistas e poupadores, in-
formação segundo site da própria instituição. Este dado revela a busca da empresa em alcan-
çar um dos seus planos estratégicos, que é estar entre os três maiores bancos brasileiros até
2022, mantendo a liderança como agente de políticas públicas.

O presente estudo iniciou-se no ano de 2016, com uma investigação no ambiente da empresa,
para então delimitar o tema- problema a ser investigado neste relatório. Logo após a etapa de
investigação no ambiente concluída, buscou-se elaborar e definir os referenciais teóricos so-
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bre gestão e qualidade de vida no trabalho, por meio de pesquisas realizadas em artigos cien-
tíficos, periódicos e livros que abrange o assunto. Sobre a abrangência do trabalho e o público
alvo estudado, foram escolhidos os funcionários pertencentes à agência bancária deste Banco
Público, no Município de Duque de Caxias, que atualmente possui 23 funcionários. A pesqui-
sa foi realizada com todo o corpo de funcionários, incluindo os de nível operacional e o geren-
cial.

Verifica-se que para manter este patamar, a empresa possui metas que são estabelecidas com
prazos definidos. Estas metas geralmente são vinculadas ao resultado de cada agência bancá-
ria, a qual fica classificada por notas de acordo com seu desempenho perante as outras unida-
des. O problema, contudo é que, a busca por estas metas podem gerar consequências negati-
vas sobre a qualidade de vida de seus funcionários para alcançarem os resultados exigidos na
Estatal. 

Com isso é possível pensar que devido às alterações nas características dos serviços bancá-
rios, agora diante de um mercado com novas regras de sobrevivência e competição acirrada,
observa-se uma reestruturação do setor. Mas há um ponto que é fundamental: os lideres destas
instituições precisam prover-se de requisitos capazes de sustentar estas alterações de forma
eficiente.

Stefano e Roik (2005, p. 112) esclarecem que:

Diversas mudanças estão ocorrendo no sistema bancário nacional e estão atreladas
ao processo de globalização, privatizações, mudanças tecnológicas e fusões no siste-
ma financeiro. Este processo tem levado a demissão em larga escala, promoção de
programas de demissão “voluntária” e consequente diminuição do quadro de funcio-
nários, bem como a um aumento significativo da carga de trabalho, serviços e res-
ponsabilidades atribuídos aos bancários. Estas modificações no setor bancário e no
ambiente organizacional podem produzir repercussões na saúde geral dos trabalha-
dores dos bancos.

Com base neste ponto apresentado pelo autor na citação acima, verifica-se um impacto negati-
vo direto entre a diminuição do quadro de funcionários e a sobrecarga de trabalho na saúde
dos trabalhadores de um banco. Percebe-se desta forma, entretanto, uma questão fundamental
que precisa ser avaliada e corrigida pela atual gestão do Banco estudado, visto o mesmo está
inserido nestes processos de mudanças.

Conforme verificado, é considerável adequar a economia da organização com a saúde dos
seus funcionários. Diversas doenças têm surgido em proporção que evolui a busca por produ-
tividade  nas  organizações,  tais  como neuroses,  stress  e  as  lesões  por  esforços  repetitivos
(LER). Assim, reveste-se de particular importância um maior comprometimento da gestão em
guiar a organização diante destes desafios, ajustando-se mudanças internas. 

Espera-se desta forma responder ao problema do relatório, através de pesquisas bibliográficas
e questionário aos funcionários da empresa para embasar o estudo em questão. Buscando as-
sim, um equilíbrio harmonioso entre os resultados da organização e a qualidade de vida no
trabalho (QVT).
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3 – Referencial Teórico

3.1- A teoria das Relações e Necessidades Humanas

Segundo Chiavenato (2003), as relações humanas são as ações e atitudes desenvolvidas a par-
tir dos contatos entre pessoas e grupos. E é na organização onde pessoas passam maior parte
de suas horas em uma constante e diversificada variedade de grupos sociais interagindo cons-
tantemente. Essas interações sociais passaram a ser estudada e foi base de pesquisa para a Te-
oria das Relações Humanas. Elton Mayo e colaboradores, foram precursores da Teoria das
Relações Humanas (ou Escola Humanística da Administração), vista como desdobramentos e
conclusões da Experiência de Hawtorne, esta teoria surgiu nos Estados Unidos. Revelou-se
um movimento com novo conceito sobre a Administração, desta forma opondo-se à Teoria
Clássica da Administração predominante. Trazendo um novo entendimento sobre a verdadeira
motivação humana para o trabalho.

A compreensão das relações humanas permite aos gestores conhecerem melhor os resultados
de sua equipe e com isso também criarem um ambiente de convívio onde cada pessoa é enco-
rajada a expressar-se de forma livre e sadia. Com o advento da Teoria das Relações Humanas
trouxe um novo cenário e linguagem que passou a predominar nas organizações. Onde se per-
cebe total atenção para recursos como a liderança, dinâmica de grupo, comunicação, motiva-
ção, organização informal, etc. Busca-se um cenário organizacional mais social, no qual o ser
humano vai se adaptando.

Os gestores das empresas passaram a perceber que as necessidades humanas são fatores que
motivam as pessoas, e que estas satisfações são alcançadas por meio das interações sociais.
Estas necessidades ou motivos podem ser pessoais ou externos. Nesta busca para suprirem
suas necessidades o homem vai evoluindo os níveis de sua satisfação. Segundo Chiavenato
(2003), os três níveis ou estágios de motivação correspondem às necessidades fisiológicas,
psicológicas e de auto-realização.

Trazemos este assunto no relatório por ser a instituição estudada um ambiente com diversos
grupos sociais, cada um interagindo com o outro e sendo influenciado por circunstâncias di-
versas. Ora pelos fatores externos, aqui podemos citar o alto número de demanda de atendi-
mento, ora pelos fatores psicológicos devido às metas estabelecidas economicamente para se-
rem alcançadas ou simplesmente pela auto- realização de alcançar uma promoção ou um car-
go almejado.

3.2- O Modelo de Gestão e Perspectivas Financeiras

Para o Banco Público estudado, o planejamento é essencial para a visualização dos caminhos
e dos objetivos que a empresa deve trilhar. Com ele busca-se consolidar dia a dia a missão da
empresa e o cumprimento dos objetivos que projetarão a empresa a um horizonte temporal
ainda maior. Dentro deste contexto, a visão da empresa é alcançar o desempenho que a torne
um banco de referência mundial de banco público integrado, rentável, socialmente responsá-
vel, eficiente, ágil e com permanente capacidade de renovação (CHIAPPIN, 2008).
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Observou-se durante o estudo, a preocupação dos gestores quanto à produtividade desta uni-
dade bancária. Segundo Macedo (2012), “produtividade se refere à relação entre output e in-
put de uma atividade econômica. Muitas vezes, essa relação é vista mais como uma razão
contábil do que como um processo de geração de “produto”, valor da nova riqueza gerada ou
agregada pelo processo produtivo.” Para este controle, o banco público estudado utiliza-se de
um modelo de gestão e mensuração de resultados denominada AVGESTÃO, realizando assim
uma melhor integração entre as áreas envolvidas. Criando uma visão partilhada dos objetivos
a atingir em todos os níveis da organização, através de uma abordagem de longo prazo.

Segundo Chiappin (2008, p.12):

As  metas  por  sua  vez,  são  definidas  pelo  conselho  diretor  da  Caixa,  então
negociadas  e  redistribuídas  às  unidades  de  negócios  através  de  um processo  de
planejamento  participativo  que  preconiza  o  envolvimento  da  alta  direção  da
empresa,  gestores  da  Matriz,  representantes  dos  empregados  lotados  nas  Filiais,
Superintendências  Regionais  de  Negócios  (SR),  rede  de  agências  e  retaguarda.
Durante este processo se dá o escoamento e negociação dos objetivos, primeiro entre
a  Matriz  e  a  SR,  e  após  entre  as  unidades  vinculadas  a  cada  SR,  as  agências
bancárias ou Pontos de Vendas (PV). Uma vez definidas as metas, estas alimentam o
sistema AVGESTÃO, disponível em plataforma web e ambiente intranet a todas as
unidades e empregados. Neste formato, são disponibilizadas leituras comparativas
entre as metas definidas e o resultado realizado por cada item de meta, unidade de
negócio e segmentação quando for o caso. Cada perspectiva do sistema apresenta
uma série de itens de meta, estes fracionados em outros itens, no formato de níveis e
subníveis. Somente nas perspectivas Financeira, Negócios PF e Negócios PJ, que
representam o desempenho econômico-financeiro da instituição, totalizam 101 itens
avaliados, em sua maioria associados a produtos comercializados no PV.
Desta forma criou-se na organização uma cultura e consequente atuação gerencial
focada na venda de produtos bancários.

Com a globalização, a evolução tecnológica e a privatização vêm ocorrendo diversas mudan-
ças no ambiente organizacional bancário. Esta mudança tem exigido uma adaptação dos mo-
delos tradicionais de gestão.

Schermerhorn (1999, apud PIVA, 2007, p. 14) entende que “grandes líderes conseguem que
coisas extraordinárias sejam feitas nas organizações, inspirando e motivando os outros na di-
reção de um propósito comum.” Utilizando o texto citado como base, pode-se dizer que a ges-
tão por resultado de uma empresa está atrelada as atitudes desempenhadas por seus líderes. E
que estes, possuem a influência sobre os seus liderados a alcançarem um propósito comum.

 De acordo com Maximiano, "estilo de liderança é a forma como o líder se relaciona com os
integrantes da equipe, seja em interações grupais ou pessoa a pessoa" (MAXIMIANO, 2000
apud PIVA, 2007). Tais relações em um ambiente bancário muitas vezes movidas ou pressio-
nadas por metas a serem atingidas, ou influências externas à organização, podem desencadear
vários cenários de insatisfação e clima organizacionais desfavoráveis para todos os funcioná-
rios de uma empresa. E estas situações adversas que vão surgindo na instituição financeira es-
tudada, muitas vezes vão ocasionando consequências na qualidade de vida dos funcionários.
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3.3-Qualidade de Vida no Trabalho

Para abordar esse assunto busca-se primeiramente definir Qualidade de Vida no Trabalho. Se-
gundo Stefano e Roik (2005) o termo Qualidade de Vida no Trabalho refere-se à percepção de
satisfação alcançada pelo funcionário de uma empresa ao realizar suas atividades somando-se
a ela a existência de valorização e potencial de evolução no trabalho. Dentro deste aspecto
procura-se identificar quais são as satisfações alcançadas pelos funcionários da instituição e
seus descontentamentos ao executarem suas funções. 

O serviço bancário exige conhecimento técnico e habilidade para operacionalizar os sistemas
complexos de tecnologia e informação. Outro fator que não pode deixar de ser informado é a
questão de relacionamento com o público alvo de vários segmentos da sociedade. Diante de
todas estas atividades, encontram-se as equipes que muitas vezes estão em quantidade reduzi-
da devido escassez de recursos humanos, o que já traz uma sobrecarga diária. 

Os seres humanos são complexos e únicos em suas características individuais, cada um res-
pondendo de forma diferente do outro aos estímulos recebidos do seu dia a dia. Segundo Li-
mongi-França (2004, apud STEFANO; ROIK, 2005, p. 114), pode-se analisar o ser humano
em quatro dimensões: biológica, social, psicológica e organizacional. Cada uma destas dimen-
sões apresentam classificações específicas de grau de satisfação dos seres humanos e sua per-
cepção do ambiente em que está inserido.

1. Biológica: as características físicas herdadas ou adquiridas durante a vida. Inclui o
metabolismo, as resistências e as vulnerabilidades dos órgãos ou sistemas.
2.  Social:  os valores,  as  crenças,  o papel  na família,  no trabalho e em grupos e
comunidades a que cada pessoa pertence e de que participa. O meio ambiente e a
localização geográfica formam a dimensão social.
3. Psicológica: os processos afetivos, emocionais e de raciocínio, conscientes e/ou
inconscientes, que formam a personalidade de cada pessoa.
4. Organizacional: que significa investimento, humanismo e competitividade, e são
relacionados  às  dificuldades  de  processos  de  produção/tecnologia,  pressão  dos
clientes e organização da empresa.
 (LIMONGI-FRANÇA, 2004, p. 19 apud STEFANO; ROIK, 2005, p. 114). 

De acordo com a proposta do trabalho, a dimensão mais alcançada seria a dimensão Psicoló-
gica e Organizacional. Percebe-se que estas são as áreas mais questionadas pelos funcionários
da empresa pública governamental estudada, apesar de que todas as dimensões são específi-
cas, mas uma influencia a outra sempre.

Embasado nos estudos de Stefano e Roik (2005), as atividades laborais nas organizações mui-
tas vezes podem desencadear o que chamamos de estresse. Este termo hoje em dia está sendo
relacionado como a existência de uma doença adquirida por uma vida cotidiana baseada em
pressões psicológicas e a forma de organização da sociedade que tem sido estabelecida nos úl-
timos tempos. A relação deste autor com o trabalho apresentado é o fato de as atividades labo-
rais em um ambiente bancário serem extremamente propício ao surgimento de momentos de
pico de estresses. E o que se busca investigar é se o surgimento deste estilo de vida está relaci-
onado com as pressões e exigências dos gestores para alcance de resultados e metas que são
estabelecidas.
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De acordo com Moraes et al (2001, apud STEFANO; ROIK, 2005), “o estresse ocupacional
pode ser vinculado ao ambiente de trabalho no qual o indivíduo está inserido”. Fica evidente,
diante deste quadro, que diversas questões relacionadas ao trabalho e à organização têm in-
fluência direta na saúde do funcionário, da mesma forma como aspectos ergonômicos e espa-
ciais.

Alguns fatores tornam-se responsáveis por desencadear o estresse na vida dos funcionários.
Segundo Chiavenato (1999) e Zampier e Stefano (2004) apud Stefano e Roik, 2005, pode-se
destacar a existência  de três fontes potenciais  de estresse. São eles:  a) fatores ambientais,
como: incerteza econômica, política e tecnológica; b) fatores organizacionais: exigências da
tarefa, do papel e interpessoais; estrutura e liderança organizacional; ruído ambiental; segu-
rança e tranquilidade no trabalho; insatisfação pessoal e o estágio de vida da organização; c)
fatores individuais: problemas pessoais, familiares, conjugais, legais e econômicos, além da
personalidade do indivíduo.

Analisa-se desta forma que a influência da gestão do banco estudado sobre os seus funcioná-
rios está interligada aos fatores organizacionais. As decisões são centralizadas no corpo geren-
cial das agências, onde gestores estipulam metas e resultados a serem repassados para sua
equipe operacional. Demandas estas muitas vezes exaustivas para serem alcançadas e em pou-
co espaço de tempo para se apresentar os resultados. Tal situação vem desencadeando refle-
xos que podem ser negativos para a empresa e também para a vida profissional e pessoal dos
funcionários.  

4 – Plano de Ação

Classifica-se sob a análise de sua natureza, a pesquisa como aplicada. A pesquisa, sob a análi-
se dos procedimentos técnicos utilizados, ficou caracterizada como pesquisa de campo. Em
referência aos seus objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva, onde se procura, sem a in-
terferência do pesquisador, descobrir com que frequência o fenômeno ocorre, qual sua nature-
za, características e causas no cotidiano dos funcionários deste Banco Público. Para a obten-
ção dos dados literários foram pesquisados livros, dissertações, teses e revistas científicas da
área pesquisada, como também foram coletadas outras informações públicas na intranet e site
da empresa.

A coleta de dados iniciais para o relatório foi obtida no local da Agência estudada no dia 09 e
10 de novembro de 2016 por meio da técnica de questionário, com perguntas fechadas, com
respostas de múltipla escolha e escalonadas, conforme modelo Escala Likert. A análise de da-
dos foi realizada após a coleta e estudo do questionário aplicado a uma população de 23 funci-
onários, e obtivemos uma amostra de 19 questionários respondidos, equivalente 82,6% da po-
pulação da agência bancária.

O perfil dos respondentes, no qual 73,68% dos pesquisados ocupam cargos operacionais e
26,32% estão em cargos gerenciais ou de supervisão. A maioria dos entrevistados participan-
tes da pesquisa são homens, representados por 64,3% e as mulheres são 35,7%. As idades va-
riam de 23 a 56 anos. Sobre o tempo que trabalha na empresa, a média geral foi de 3 a 5 anos
e a maioria das pessoas com nível superior com formação acadêmica variada. Denotam-se um
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alto nível de escolaridade, pessoas maduras em idade produtiva, com pouco tempo na organi-
zação.

Com o intuito de alcançar o objetivo geral deste relatório técnico, verificou-se que os proble-
mas centrais enfrentados na agência de acordo com a pesquisa realizada apontaram alguns fa-
tores que merecem a atenção da atual gestão para contornar a existência de possíveis degrada-
ções na QVT dos funcionários. Dentre os fatores centrais o “excesso de carga de trabalho” foi
citado pelos entrevistados como o primeiro critério mais importante que impactam em sua
QVT. Do total entrevistado 80% da equipe consideram que trabalha mais do que deveriam,
com grande maioria considerando que seu trabalho é significativo. Este fator obteve maior
impacto devido ao aumento de pressão no trabalho em função de metas elevadas determinadas
pela empresa e número de funcionários deficientes. Tal situação desencadeia outros fatores
problemáticos na organização que são o acirramento da concorrência entre os trabalhadores,
maior individualismo, e esgotamento físico e psicológico. O indivíduo tem que estar em cons-
tante aperfeiçoamento e concorrência. 

O nível de motivação e as atitudes de seus líderes, de acordo com os entrevistados, correspon-
dem, ao segundo fator que mais influencia em sua QVT, de acordo com os bancários respon-
dentes 100% declararam que o nível de motivação afeta o seu desempenho, destes a maioria
informou que as atitudes de seus líderes afetam diretamente em seu trabalho. A ausência de
feedback também se apresentou como um fator negativo nesta etapa. A motivação faz com
que cada funcionário se sinta útil na colaboração do processo de produção, fazendo com que a
instituição aumente a produção estipulada, melhore sua rentabilidade e aumente a lucrativida-
de. Entendemos que é necessário gestores que motive seus colaboradores, retorne feedback
diminuindo assim as incertezas e ansiedades,  tornando-os mais satisfeitos,  participativos  e
conscientes de sua função.

Para os entrevistados, a oportunidade de crescimento profissional, estabilidade no emprego,
salário somado a benefícios são também outros fatores centrais que muito influenciam na ma-
nutenção de sua QVT. Não houve concordância quanto ao reconhecimento e recompensa,
sendo que os próprios gerentes avaliam suas atitudes como insuficientes quanto ao reconheci-
mento das equipes.

A percepção quanto aos aspectos remuneração, 50,00% consideram o salário que recebem
como bom e condizente com o cargo/função que exercem juntamente com outros 10,00%, que
responderam que a remuneração está muito boa. Enquanto que para 30,00% o salário está
ruim e 10,00% muito ruim, destes, tal pensamento podem lhe trazer desmotivação, dificultan-
do o andamento de suas funções, refletindo assim no seu humor e no clima organizacional.

A compensação dos trabalhadores de uma empresa quanto à remuneração, ambiente de traba-
lho, acúmulo e sobrecarga de trabalho, poderá pesar na decisão de permanecer ou não nela.
Baseado nisto, 50,00% afirma que não é provável encontrarem outro emprego fora da empre-
sa, enquanto 30,00% têm pensado no assunto e outros 20,00% declaram que provavelmente
sim, encontrarão outro emprego. Com referência a satisfação em trabalhar na CEF, 70,00%
dos respondentes está satisfeito; 20,00% estão extremamente satisfeito e 10,00% estão extre-
mamente insatisfeitos. Entende-se que, apesar de haver, em alguns aspectos e particularidades
nas quais a satisfação dos respondentes está em percentuais menores, no geral, os pesquisados
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aprovam as políticas de QVT da instituição. Segundo Piva (2007), os fatores de satisfação es-
tão relacionados com o conteúdo da função, são fatores como reconhecimentos, responsabili-
dade, oportunidade de progresso e crescimento pessoais.

Quanto à necessidade de adequação das instalações, equipamentos de trabalho e treinamentos
internos, 50,00% da equipe encontram alguma dificuldade para exercer suas atividades, as
quais são: falta de treinamento para tratarem demandas mais complexas, problemas nos recur-
sos tecnológicos e sistemas operacionais internos, necessários para realizarem seus trabalhos,
gerando assim atrasos nos atendimentos. Fator este que inviabiliza a QVT, acarretando situa-
ções de estresse e tensão muscular nos funcionários.   

Sobre a questão dos impactos das atividades na saúde física, o estresse foi o aspecto físico
mais relacionado seguido da informação da existência de distúrbio do sono, em que a metade
dos funcionários afirma sofrer. Já 80,00% alegam não ter nenhuma lesão ou doença relaciona-
da ao trabalho, somente 20,00% afirmou ter tido algum problema, tais como hérnia de disco,
escoliose e lombalgia crônica. Referente ao trabalho estar associado ao desgaste emocional e
sofrimento psicológico, percebe-se que do total respondente, 42,9% dos funcionários sentem
que seu trabalho está associado com o desgaste emocional e desgaste psicológico, ao revelar
que sentem mal estar gerado pelo trabalho. Todos os respondentes afirmaram estarem satisfei-
tos com o espaço de tempo que o trabalho ocupa em suas vidas, com o tempo que resta para
se dedicarem ao lazer e, consequentemente, com o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal
que possuem o que, é ratificado também nos questionários.

Diante do resultado da pesquisa, onde visualizamos alguns impactos da gestão por produtivi-
dade na QVT, optou-se pela utilização do brainstorming, técnica para construção do diagrama
de Ishikawa, também conhecida como diagrama de causa e efeito e como espinha de peixe,
uma ferramenta que tem a ideia central de que toda causa gera um ou mais efeitos, desta for-
ma podendo analisar os possíveis problemas identificados. De acordo com Moura (2003), este
diagrama é uma ferramenta útil para análise dos processos de forma a identificar as possíveis
causas de um problema, sendo apresentado de forma gráfica como uma metodologia de análi-
se. O diagrama de causa e efeito apresentado neste Relatório Técnico consiste em cinco níveis
conforme apresentado no diagrama abaixo.
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Figura 01- Diagrama de Causa e Efeito Produtividade X QVT
Fonte: Elaborado pelo autor

O referido diagrama permite ter uma visão mais ampla do problema, detectando suas possí-
veis causas e desta forma criar soluções para corrigir os seus efeitos indesejados, a fim de tor-
nar-se mais produtivo, melhorar os processos, fazendo com que as coisas funcionem ainda
melhor na empresa.

Neste intuito, devem-se ouvir as partes envolvidas no dia a dia do problema que se quer resol-
ver na empresa, indagar até descobrir a causa primordial que deve ser sanada. Desta forma,
estabelecendo um parâmetro de controle, de forma a permitir mais eficiência e melhor quali-
dade.

Pode-se dizer que QVT está direcionada a uma melhor percepção referente ao trabalhado rea-
lizado em uma instituição, incentivando-o para suas atividades. Neste aspecto verifica-se o
envolvimento de toda a empresa, ficando a área de gestão de pessoas melhor qualificada para
viabilizar as ações necessárias de desenvolvimento e aplicação da gestão de qualidade de vida
no trabalho, desta forma buscando também à produtividade organizacional. Mas o princípio
para tudo isso será em treinamentos, desenvolvimentos de técnicas de capacitação individual
no ambiente organizacional, de forma planejada e com acompanhamento.

Neste pensamento, verifica-se como sugestão para uma melhora da QVT, uma maior partici-
pação dos funcionários nas decisões de metas e objetivos da empresa evitando assim decisões
arbitrárias e criando um clima democrático dentro da organização. Treinamentos e capacita-
ção das equipes com maior ênfase à qualidade dos serviços. Contratação de novos funcioná-
rios, gerando o escoamento das tarefas de forma mais equilibrada entre as equipes e tornando
os processos mais céleres.

Inovação  no  sistema  de  recompensas  para  influenciar  o  clima  organizacional  e
melhoria no ambiente de trabalho quanto às condições físicas e psicológicas, havendo feed-
back constante, o retorno referente ao desempenho das tarefas executadas, seja pelos gestores
ou pelos clientes da empresa.
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Tais ações podem ser implantadas preferencialmente no início de cada período de metas, o
que ocorre mensalmente. De tal forma, podem-se corrigir possíveis falhas geradas ao longo
dos períodos anteriores. Toda esta reestrutura na gestão das metas de produtividade deve-se
levar em consideração o cenário atual das agências, onde, percebemos um alto fluxo de clien-
tes em busca de serviços de qualidade. 

5 – Conclusão

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como a pressão para o
cumprimento de metas cada vez maiores são vistas como um dos principais fatores que mais
impactam na QVT. Uma reflexão acerca das diretrizes que orientam a definição das metas e o
comportamento nesta organização, a fim de que a mesma possa aprimorar meios para propor-
cionar bem-estar à sua equipe de trabalho e ao mesmo tempo obtenha-se o resultado organiza-
cional.

De um modo geral, verifica-se que os trabalhadores entrevistados já tiveram algum problema
de saúde, como apontamentos de estresse, ansiedade e dificuldade para dormir. Com menos
funcionários, os trabalhadores que permanecem nos bancos ficam sobrecarregados e acumu-
lam funções. O “excesso de carga de trabalho” foi citado pelos entrevistados como o primeiro
critério mais importante que impactam em sua QVT. Além disso, precisam lidar com a insa-
tisfação de clientes pelo atendimento prejudicado, e com a pressão maior para o cumprimento
de metas, uma vez que são cobrados por resultados cada vez melhores mesmo com o quadro
de trabalhadores desfalcado nas agências.  Tal situação desencadeia outro fator problemático
na organização que é o acirramento da concorrência entre os trabalhadores, maior individua-
lismo, e esgotamento físico e psicológico. O indivíduo tem que estar em constante aperfeiçoa-
mento e concorrência. A ausência de feedback também se apresentou como um fator negativo
nesta etapa. Verificou-se também necessidade de adequação das instalações, equipamentos de
trabalho e treinamentos internos, visto que algumas pessoas da equipe encontram alguma difi-
culdade para exercer suas atividades por falta destes ajustes.

Outros fatores tiveram índices satisfatórios, como exemplos os fatores segurança no trabalho,
remuneração, comunicação e imagem da empresa, apresentando estas variáveis como pontos
fortes. Entende-se que, ao fazer este questionário nesta Empresa Pública, apesar de haver, em
alguns aspectos e particularidades nas quais a satisfação dos respondentes está em percentuais
menores, no geral, os pesquisados aprovam as políticas de QVT da instituição. Desta forma,
permitiu-se assim, que os objetivos propostos fossem realmente alcançados.

Dada à importância do tema, torna-se necessário o desenvolvimento de projetos que visem
o processo produtivo neste Banco Público e a qualidade de vida de seus funcionários de for-
ma que possam desencadear competências e habilidades para garantir uma melhora da QVT,
gerando uma maior participação dos funcionários nas decisões de metas e objetivos da empre-
sa evitando assim decisões arbitrárias e criando um clima democrático dentro da organização,
desta forma atendendo as diferentes necessidades de sua equipe assim, efetivar uma prática de
gestão diferenciada e participativa.

Pode-se dizer que a QVT envolve toda a empresa e, a gestão com as pessoas é uma das áreas
que melhor viabilizará as ações de preparação e desenvolvimento da gestão de Qualidade de
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Vida no Trabalho visando também à produtividade na empresa. Nesse sentido, conclui-se que
para que haja uma melhora na QVT, devido à influência da produtividade deste Banco sobre a
o bem-estar de seus funcionários, sugere-se uma maior participação dos funcionários nas deci-
sões de metas e objetivos da empresa, treinamentos e capacitação das equipes com maior ên-
fase à qualidade dos serviços, contratação de novos funcionários, gerando o escoamento das
tarefas de forma mais equilibrada entre as equipes e tornando os processos mais céleres. Es-
pera-se, dessa forma poder corrigir possíveis falhas geradas ao longo dos períodos anteriores. 

6 – Referências

ANDRADE, M.M. de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 
trabalhos na graduação. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

CHIAPPIN, CARLOS AUGUSTO MENEGASSI. Mediação de Resultados na Caixa 
Econômica Federal: Um Estudo do atual modelo de Gestão da Performance da Rede 
Nacional. Monografia (Graduação em Administração)- Escola de Administração (EA), 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2008.

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração: uma visão abrangente
da moderna administração das organizações. 7. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Elsevier,
2003- 12ª Reimpressão.

FRANÇA, Ana Cristina Limongi. Práticas de Recursos Humanos – PRH: conceitos, ferra-
mentas e procedimentos. – 1. ed. – 9. reimpr. – São Paulo: Atlas, 2013.

__, História e Missão. Disponível em:< http:» www_caixa_cov_briacaixa/.> Acesso em: 21
de fev. 2017.

PIVA, Flávio. O fenômeno liderança estudo de caso na Caixa Econômica de Florianópolis.
Florianópolis, 2007 Trabalho de Conclusão de Estagio apresentado à disciplina Estágio Su-
pervisionado. Acessado em 21 de Fev 2017.
<http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2011_TN_STO_135_862_18154.pdf>.  Acesso
em 02/09/2017

STEFANO, S. R.; ROIK, A. Estresse Bancário e Sistemas de administração de Pessoas: Um
Estudo Exploratório na Cidade de Irati/PR. Revista Capital Científico, Guarapuava – PR, v. 3,
n. 1, p. 111-128, jan/dez. 2005.

MACEDO, Mariano de Matos.  Gestão da produtividade nas empresas. Revista Organização 
Sistêmica, v. 1, n. 1, p. 110-119, jan/jun 2012.

MAXIMIANO, A. C. A_ Introdução à administração. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2000.

12


