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RESUMO 

 

PARIS, Thiago. Critérios para a análise da qualidade de vida nas organizações. 2018. 

43p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) – Faculdade de 

Administração, Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2018. 

 

Diante das transformações velozes e imprevistas nas organizações e no trabalho 

devido ao desenvolvimento tecnológico associado ao processo de globalização e à sociedade 

do conhecimento, demandam uma reflexão que liga a tendência a diminuição estrutural de 

vagas de emprego e a consolidação de outras modalidades de trabalho às diferentes 

implicações do trabalho como atividade humana de caráter econômico-produtivo. Esta relação 

requer respostas atualizadas já que os pilares sólidos de estabilidade tendem a desaparecer e 

gerar implicações importantes para as pessoas, não só no nível simbólico, mas também no 

nível prático de suas vidas. O termo qualidade de vida no trabalho engloba aspectos como 

motivação, satisfação, condições de trabalho, estilos de liderança, entre outros. As dimensões 

do modelo proposto por Walton (1973) servirá como modelo comparativo para analisar quais 

são os principais critérios para se tornar uma das melhores empresas para trabalhar. O 

endomarketing sugere a aplicação ou adaptação de técnicas de marketing para dentro da 

empresa, ou seja, qualificar a empresa para orientar-se também para o cliente interno. Assim, 

apresentam-se duas possibilidades: a condução de programas de Marketing Interno, essencial 

à execução da administração de marketing, e o endomarketing como estratégia opcional de 

gestão. 

 

Palavras-chave: Empregabilidade; Trabalho; Qualidade de Vida; Marketing; Endomarketing; 

Modelo de Walton (1973); Melhores Empresas Para Trabalhar. 
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ABSTRACT 

 

PARIS, Thiago. Critérios para a análise da qualidade de vida nas organizações. 2018. 

43p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) – Faculdade de 

Administração, Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2018. 

 

Fast and unforeseen changes in the workplace due to the technological development 

associated with the globalization process, demand a reflection that links the tendency to 

structural reduction of job vacancies and the consolidation of other working modalities to the 

different implications of the work as an economic-productive human activity. This 

relationship requires updated answers as the solid pillars of stability tend to disappear and 

generate important implications for people not only at the symbolic level but also at the 

practical level of their lives. The term quality of life at work covers aspects such as 

motivation, satisfaction, working conditions, leadership styles, among others. The dimensions 

of the model proposed by Walton (1973) will serve as a comparative model to analyze what 

are the main criteria to become one of the best companies to work with. The endomarketing 

suggests the application or adaptation of marketing techniques within the company, that is, 

qualify the company to be oriented also to the internal customer. Thus, two possibilities are 

presented: the conduction of Internal Marketing programs, essential to the execution of the 

Marketing administration, and the endomarketing as an optional management strategy. 

 

Keywords: Employability; Job; Marketing; Endomarketing; Walton Model ; Great Place To 

Work; Quality of life. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente estudo tem como objetivo analisar o que se entende hoje como qualidade de 

vida no trabalho e como a ela pode impactar no crescimento e sucesso das organizações em 

meio às mudanças sociais, políticas e econômicas. 

Nesse sentido, a presente monografia objetiva contribuir para o debate da questão, ao 

discutir os principais resultados das pesquisas elaboradas pelo Great Place to Work (Robert 

W. Levering)1, e publicadas na revista Exame que mostram o panorama mais atual das 

empresas que oferecem as condições de trabalho mais atraentes para os empregados da nova 

geração do milênio.  

Inicialmente será apresentada uma breve revisão teórica acerca da qualidade de vida no 

trabalho contemplando aspectos históricos e os principais conceitos. Em seguida serão 

abordados conceitos acerca da empregabilidade, trabalhabilidade assim como o marketing 

interno e o endomarketing. Em sequência está a descrição da metodologia adotada na 

pesquisa contemplada na monografia, bem como os critérios adotados para proceder ao 

presente estudo. Por fim, apresentam-se os resultados e a análise dos critérios, seguidos das 

principais conclusões. 

 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

1.1.1 ÁREA 

 

A área pesquisada é a qualidade de vida em um contexto de endomarketing nas 

empresas. 

 

1.1.2 TEMA 

 

Esse projeto de pesquisa tem como tema a aplicação do endomarketing nas 

organizações tendo como objetivo se tornar uma das melhores empresas para se trabalhar 

através da melhoria da qualidade de vida no trabalho buscando atrair a geração do novo 

milênio. 

 

                                                 
1 Fundador da consultoria americana Great Place to Work 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Considerada indispensável à produtividade e à competitividade, a qualidade de vida no 

trabalho é um ponto crucial rumo ao crescimento e sucesso das empresas. Como forma de 

controlar o estresse e aumentar a eficiência dos trabalhadores, as empresas estão cada dia mais 

introduzindo práticas no ambiente de trabalho que aumentem a autoestima do trabalhador. 

Partindo desta convicção, mensurar os níveis de satisfação dos empregados sobre suas 

condições de trabalho é também uma questão chave para o sucesso empresarial. Diante do 

exposto, é válido analisarmos a satisfação dos trabalhadores como um endomarketing das 

empresas para se tornar uma das melhores empresas para trabalhar. 

O endomarketing é o marketing voltado para dentro da empresa. Em sua essência, o 

endomarketing se utiliza de técnicas e estratégias do marketing tradicional e aplica ações 

utilizadas no mercado externo, só que voltado para seus funcionários. Imagine o impacto 

positivo de um funcionário motivado e que se orgulha de trabalhar na empresa comparado a 

um funcionário que está na empresa apenas pelo salário. E é nesse cenário que está inserido a 

gestão da qualidade de vida nas organizações. 

 

1.3  FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Quais são os critérios, práticas e técnicas adotadas como qualidade de vida para se 

tornar uma das melhores empresas para se trabalhar segundo a nova geração do milênio?  

 

1.4 SUPOSIÇÃO INICIAL DE PESQUISA 

 

Como suposição inicial de pesquisa, o projeto defende que a implementação de um 

melhor ambiente de trabalho visando à qualidade de vida do seu empregado possui um papel 

fundamental para a produtividade do mesmo, gerando com isso uma menor rotatividade 

voluntária e atraindo novos funcionários da geração do novo milênio que enxerguem a 

empresa como uma oportunidade de desenvolvimento e satisfação no trabalho. 
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1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GERAL  

 

Compreender as formas e critérios em que as novas práticas de qualidade de vida 

influenciam no comportamento dos funcionários utilizando como referencia a similaridade 

entre os critérios e as dimensões do Modelo de Walton (1973). E como essas práticas são 

sentidas de dentro para fora da empresa como forma de atrair e reter funcionários da nova 

geração do milênio. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Entender o fator humano como diferenciador da competitividade; 

 Revisar a bibliografia sobre marketing interno e endomarketing; 

 Elencar os principais fatores na implementação de novas práticas de qualidade 

de vida; 

 Identificar a similaridade das dimensões do Modelo de Walton (1973) com os 

critérios julgados pela Great Place To Work como pontos crucias para se tornar 

uma das melhores empresas para trabalhar; 

 Identificar o que a nova geração do milênio considera atraente em uma empresa. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo serão apresentados os principais elementos que servirão de base para o 

desenvolvimento teórico do estudo. Sendo assim, serão abordadas questões como a evolução 

do conceito de emprego e trabalho que sofreram profundas mudanças principalmente pelo 

avanço do desemprego e do desenvolvimento da tecnologia. Trata também dos conceitos de 

qualidade de vida no trabalho e suas concepções evolutivas. Por fim discute as diferenças 

entre marketing interno e endomarketing. 
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2.1 TRABALHO E EMPREGO NO NOVO CAPITALISMO 

 

As mudanças socioeconômicas que ocorreram nos últimos anos rapidamente se 

ampliaram e comprometem praticamente todos os setores de atividade do país. Também é 

possível observar o fechamento de empresas e a crescente alta no número de pessoas 

desempregadas que vem seguindo as mudanças macroeconômicas do país. 

O número de pessoas que trabalham por conta própria ou em vagas sem carteira 

assinada superou o daqueles que têm um emprego formal pela primeira vez em 2017. É o que 

apontam os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O 

índice de desemprego encerrou 2017 em 11,8%, com 12,3 milhões de pessoas desocupadas 

(CURY, BRITO, et al., 2018).  

O ano de 2017 encerrou com 34,31 milhões de pessoas trabalhando por conta própria ou 

sem carteira, contra 33,32 ocupados em vagas formais. Em 2016, cerca de 34 milhões 

trabalhavam sob o regime de CLT, contra 32,6 milhões ocupados em vagas sem carteira 

assinada ou como autônomos. 

O avanço do trabalho sem carteira e por conta própria mostra o crescimento da 

informalidade na economia. O chamado "por conta própria" é uma categoria que inclui 

profissionais autônomos, como advogados e dentistas, mas também trabalhadores informais, 

como vendedores ambulantes (CURY, BRITO, et al., 2018). 

Rentería (2008) debate que o avanço do desemprego é resultado do declínio das 

organizações de trabalho e argumenta que o tempo de sobrevivência de uma empresa não 

depende apenas da gestão dos seus administradores, mas também do momento econômico, 

social e político em que se encontra o país. Vale ressaltar a importância do governo para a 

manutenção das companhias, questões essas identificadas como um dos principais fatores da 

problematização do desemprego. 

A automatização proveniente de máquinas e computadores, oferece um ganho em 

produtividade e uma redução de custos, que a princípio oferece a falsa visão que mais pessoas 

poderão entrar no mercado de consumo e adquirir bens (RIFKIN, 1995). O mesmo produto 

que era inatingível para alguns consumidores, décadas atrás, hoje em dia está nas prateleiras a 

preços muito acessíveis. No entanto, o grande entrave é descobrir qual seria o preço mais 

justo a se pagar por um produto vide o aumento do número de pessoas desempregadas. 

Ou seja, a teoria de que automatização gera maior produção, consequentemente, maior 

produção gera produtividade, produtividade gera preços mais baixos, e preços baixos 

aumentam a demanda, aumentando por sua vez a produção que em tese aumenta o nível dos 
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empregos. No entanto essa teoria é rejeitada por Rifkin (1995), já que a cadeia é correta a não 

ser na sua conclusão: a produção hoje não aumenta o nível dos empregos, mas sim, traz mais 

automatização reduzindo o trabalho dos seres humanos 

Seguindo essa premissa, os eventos associados ao desemprego tornam-se fenômenos 

ameaçadores resultando em redução das expectativas de vida organizacional e consequente 

ameaça ao trabalhador. Conjunturas que provocam insegurança e grande tensão, geradas pela 

impotência diante da ameaça da não continuidade da vida organizacional (RENTERÍA, 2012). 

O mundo do trabalho vem passando por profundas transformações. Temáticas como 

globalização, flexibilização, competitividade e novas formas de organização do trabalho têm 

sido destacadas nas análises daqueles que atuam nas organizações ou as estudam.  

Baseado nisso, Sennett (2006) diz que surgiram três importantes mudanças nas 

organizações ao final do século XX. A primeira mudança remete do poder gerencial ao 

acionário, ou seja, uma transferência de poder dos grandes burocratas institucionais para os 

investidores.  

A segunda mudança, em conexão com a anterior, é a preferência pelos resultados de 

curto prazo. Emerge a necessidade de mudanças permanentes, atualizações constantes e 

reengenharias – "reinventar-se continuamente ou perecer nos mercados" (SENNETT, 2006, p. 

44).  

A terceira mudança está no desenvolvimento das novas tecnologias, fazendo 

instantâneas as comunicações em escala planetária. Essas três modificações serviram de 

condição para uma nova arquitetura institucional, diferente da sólida pirâmide do capitalismo 

social do século XX – emerge uma nova imagem: um tocador de MP3. O MP3 é caracterizado 

pela flexibilidade (seleciona músicas aleatoriamente), pela alta capacidade (armazena, em 

média, dez mil músicas) e pelas estratégias de controle (o planejamento das ações parte de 

uma unidade central de processamento). Essa nova geografia do poder, produzida a partir da 

arquitetura MP3, "evita a autoridade institucional e tem um baixo nível de capital social" 

(SENNETT, 2006, p. 77). 

Na fase da dita terceira Revolução Industrial, as pessoas que atuam nas organizações 

passam a ser fonte de interesse: conforme assinalam alguns autores, são os colaboradores que 

possibilitam a vantagem competitiva nas organizações e se faz necessária a implementação de 

ações que propiciem a qualidade de vida no trabalho (QVT).  
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Por outro lado, há autores, como Drucker (1995), que sinalizam que a valorização das 

pessoas no ambiente de trabalho é mais aparente do que real. Portanto, concorda-se com o 

autor, quando assinala que: 

Hoje todas as organizações dizem: ‘As pessoas são o nosso maior ativo’. Entretanto, 

poucas praticam aquilo que pregam e menos ainda acreditam nisso. A maioria ainda 

acredita, embora talvez não conscientemente, naquilo que acreditavam os 

empregadores do século XIX: as pessoas precisam mais de nós do que nós delas. 

(DRUCKER, 1995). 

 

2.2 EMPREGABILIDADE E TABALHABILIDADE 

 

A busca por maior produtividade do trabalho tem induzido a diminuição da oferta de 

empregos e a ampliação da base de exigências qualitativas do trabalhador - maior 

escolarização e proatividade - para que este esteja apto a ocupar as novas funções que vão 

surgindo com a mudança da base tecnológica do sistema produtivo (MISSIO, VIEIRA e 

IAHN, 2008). 

Atualmente, tem-se tornado consensual entre estudiosos que o mercado mundial está 

cada vez mais globalizado e de que, portanto, a indústria, a produção e a fábrica estão 

deixando de ser fenômenos nacionais e passam a ser fortemente integradas e coordenadas 

globalmente. 

Segundo os mesmos autores (2008) isso ocorre porque a partir do chamado processo de 

reestruturação industrial - que está baseado em novo modelo de automação flexível, com 

novos processos produtivos e novas formas de organização da produção -  as empresas têm 

buscado se adaptar a evolução da base técnica que, por sua vez, torna-se caracterizada cada 

vez mais pela automação de processos. Essa automação de processos determina uma nova 

forma de concorrência: a concorrência baseada, fundamentalmente, na produtividade. 

Os autores (2008) ainda expõem que estas e outras mudanças, que caracterizam o que se 

denomina de Terceira Revolução Industrial e que se intensificaram a partir da década de 

setenta, trazem consequências profundas na economia interna e, por extensão, na postura 

estratégica adotada pelas empresas. De um lado, verifica-se a ocorrência de um amplo 

conjunto de transformações baseado em um novo modo de produzir bens e serviços a partir da 

introdução de tecnologia de base microeletrônica, da reorganização das técnicas 

organizacionais e da crescente globalização do mercado. 

Do ponto de vista social, evidencia-se o crescimento do desemprego urbano e a 

deterioração nas condições de vida da classe trabalhadora, bem como, à exclusão social e 
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econômica crescente de parcela significativa desta. Mais especificamente, é a partir da década 

de setenta, com o avanço no grau de desenvolvimento e as sucessivas mudanças na base 

técnica de produção, que o mercado de trabalho se modifica e passa a ser caracterizado pela 

temática do desemprego. 

O aumento do desemprego tem como um dos fatores o aumento da produtividade e da 

introdução de inovações tecnológicas, configurando a reestruturação do capital produtivo 

caracterizado pelo que Schumpeter (1961) denominou como destruição criadora. O autor 

acredita que a essência do dinamismo do capitalismo é a inovação. Acredita também que 

existe no capitalismo uma transformação qualitativa que revoluciona incessantemente a 

estrutura econômica no seu interior, destruindo completamente o antigo e criando 

continuamente elementos novos. 

Com isso, os índices de desemprego passam a aumentar significativamente. Isso ocorre 

porque, além da Terceira Revolução Industrial proporcionar um acelerado aumento da 

produtividade do trabalho, tanto na indústria como em numerosos serviços, ela também 

transfere uma série de operações das mãos dos funcionários para os próprios usuários, 

configurando a difusão do chamado autosserviço.  

O que se têm, na realidade, é que a aceleração da velocidade do processo de automação 

e a crescente substituição da eletromecânica pela tecnologia digital de base microeletrônica 

revolucionaram os processos de produção e acabaram atingindo o mundo do trabalho.  

Por um lado, diminui-se a oferta de empregos e, por outro, o sistema passa a exigir que 

os trabalhadores estejam cada vez mais enquadrados na visão dos defensores da teoria do 

capital humano, ou seja, mais escolarizados, participativos e polivalentes, como condição 

necessária para que ocupem as novas funções que vão surgindo com a mudança da base 

tecnológica do sistema produtivo.  

Entre os jovens concentra-se grande parte dos indivíduos que buscam se incorporar ao 

mercado de trabalho pela primeira vez. Presente no contexto elucidativo acerca do elevado 

desemprego juvenil está justamente à dificuldade do jovem em obter o primeiro emprego.  

Isto pode ser visto na Figura 2-I Brasileiros Subutilizados que mostra o grupo de 

trabalhadores subutilizados – reúne os desempregados, aqueles que estão subocupados (menos 

de 40 horas semanais trabalhadas) e os que fazem parte da força de trabalho potencial (não 

estão procurando emprego por motivos diversos). 
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Figura 2-I Brasileiros Subutilizados 

 

No primeiro trimestre de 2018 havia 27,7 milhões de brasileiros subutilizados, sendo 

13,7 milhões de desempregados (pessoas que não trabalham, mas procuraram empregos nos 

últimos 30 dias); 6,2 milhões de subocupados (pessoas que trabalham menos de 40 horas por 

semana, mas gostariam de trabalhar mais); 7,8 milhões de pessoas que poderiam trabalhar, 

mas não trabalham (força de trabalho potencial): grupo que inclui 4,6 milhões de desalentados 

(que desistiram de procurar emprego) e outras 3,2 milhões de pessoas que podem trabalhar, 

mas que não têm disponibilidade por algum motivo, como homens ou mulheres que deixam o 

emprego para cuidar dos filhos (SILVEIRA e ALVARENGA, 2018). 

Ao analisar o perfil dos desalentados, Cimar Azeredo2 destaca que tal condição atinge 

principalmente a população jovem, feminina, preta ou parda e com baixa e escolaridade. Do 

total de desalentados, 48,4% tinham entre até 29 anos, 54,2% eram mulheres, 73,1% eram 

pretos ou pardos e 38,5% tinha ensino fundamental incompleto. 

O desemprego dos jovens é associado a um sistema de educação inadequado perante as 

exigências do mercado de trabalho e a incapacidade dos jovens em permanecer na escola. 

Outros autores, como Silva (2001), destacam a opção, por parte dos empresários, por 

                                                 
2 Coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE 
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trabalhadores adultos, que somam experiência e hábitos de trabalho mais sedimentados, 

tornando-se, portanto, mais um obstáculo aos jovens. 

Durante muito tempo o conceito de empregabilidade se manteve em alta no mercado de 

trabalho e na sociedade. Com a globalização e o surgimento de novas tecnologias, o 

profissional precisa se adaptar às exigências do mercado, é sobre isso que trata a 

empregabilidade. A empregabilidade é a habilidade de se manter com um currículo atrativo 

no mercado de trabalho, para conseguir manter-se empregado. Entretanto, diante do elevado 

número de desemprego no país, surgiu um novo conceito: a trabalhabilidade. 

 Em períodos de mercado de trabalho aquecido, com bom ou alto número de vagas 

disponíveis, as pessoas focam na sua empregabilidade no ambiente empresarial, buscando 

estabilidade, segurança e retorno financeiro. Mas, como essa não é a realidade atual, as 

pessoas precisaram mudar o foco e descobrir outras formas de gerar renda além do emprego 

com carteira assinada. Foi preciso pensar na sua trabalhabilidade. 

De acordo com Diniz (2017)3, trabalhabilidade é a capacidade de adaptação e de 

geração de renda a partir de habilidades pessoais. A trabalhabilidade refere-se à capacidade de 

gerar trabalho, mais além do emprego. É como a pessoa se vê produzindo economicamente, 

seja como empregado, consultor, empreendedor, e todas as múltiplas formas de trabalho. A 

trabalhabilidade amplia o conceito de empregabilidade para outras fontes de renda e 

possibilidades de trabalho, porque o emprego tem limitações e não deve ser encarado como 

única opção.  

O autor considera que quem possui trabalhabilidade é aquele profissional que, por 

competência, é capaz de gerar o seu próprio posto de trabalho e também, em muitos casos, 

gerar trabalho para outros. É capaz de gerar renda, prestar serviços e se manter em atividade 

colaborando para o bom funcionamento do sistema. Entramos na era do talento, um cenário 

que privilegia os profissionais capazes de desenvolver um modo próprio de fazer algo da 

melhor maneira possível. Os jovens se veem em uma época onde dinamismo é vital, a 

multifuncionalidade é essencial. No entanto, dominar os instrumentos tecnológicos e o 

conhecimento profundo sobre mais de um tema, aumenta as chances, mas não garante a 

ascensão da carreira. Focar na trabalhabilidade permite que o profissional tenha autonomia 

sobre sua carreira, pois assume a capacidade de gerir seu próprio destino e individualiza a 

responsabilidade sobre seu sucesso. 

 

                                                 
3 Presidente do Conselho de Administração do Grupo Ser Educacional 
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2.3 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 

O termo QVT passou a ser estudado de forma científica entre os séculos XVIII e XIX, 

quando os métodos repetitivos das atividades de produção contribuíram para a iniciativa de 

um estudo mais detalhado sobre as condições de trabalho executados, inicialmente pelos 

economistas liberais e posteriormente, pelos teóricos da Administração Científica e pela 

Escola de Relações Humanas (SAMPAIO e GOULART, 2003). 

Segundo os mesmos autores (2003), os estudos feitos nestes períodos eram pouco 

explorados, e só a partir de 1950, na Inglaterra, foi que o termo Qualidade de Vida no 

Trabalho começou a aparecer na literatura especializada. Isso se deu através do pensador Eric 

Trist e sua equipe de colaboradores que desenvolveram um novo modelo para tratar das 

variáveis que existiam entre o ambiente de trabalho e o envolvimento do indivíduo com a 

organização.  

A primeira fase do movimento estendeu-se até 1974, quando enfraqueceu o interesse 

pela qualidade de vida no trabalho em função da preocupação com questões econômicas, 

como a crise energética e a crescente inflação (TOLFO e PICCININI, 2001). A necessidade 

de sobrevivência das empresas fez com que os interesses e necessidades dos funcionários 

passassem a ter uma importância secundária dentro das organizações. 

Foi a partir de 1979 que ressurgiu a preocupação com a QVT devido, principalmente, à 

perda de competitividade das indústrias norte-americanas em comparação as suas 

concorrentes japonesas (TOLFO e PICCININI, 2001). Esta perda de competitividade levou à 

investigação dos estilos gerenciais praticados em outros países e a relacionar os programas de 

produtividade aos esforços com a melhoria da qualidade de vida nas organizações. 

Através da Figura 2-II Evolução do Conceito de QVT é possível compreender como o 

campo de estudo foi evoluindo, de uma perspectiva mais restrita para outras mais amplas. 
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Figura 2-II Evolução do Conceito de QVT 

 

O termo genérico qualidade de vida no trabalho engloba aspectos analisados 

anteriormente como motivação, satisfação, condições de trabalho, estilos de liderança, entre 

outros. Relacionados a estes aspectos, a lista de fatores que se constituem em pontos positivos 

e negativos do trabalho é bem ampla. 

Em função da diversidade de conceituações para QVT, Fernandes (1996) chama a 

atenção para a necessidade de aprofundar a revisão da literatura do tema, porque não se pode 

trabalhar com algo que não se sabe exatamente o que é. Seguindo a mesma linha Tolfo e 

Piccinini (2001) argumentam que o conceito de qualidade de vida no trabalho é amplo, 

flexível e contingencial. 

Para Buono e Bowditch (1992) as práticas adotadas pelas organizações e que se 

constituem em ações voltadas à QVT. Estes autores enfatizam que: 

um conjunto de definições equaciona a QVT com a existência de um certo conjunto 

de condições e práticas organizacionais tais como cargos enriquecidos, participação 

dos empregados nos processos de tomada de decisões, condições seguras de trabalho 

e assim por diante. Uma outra abordagem equaciona a QVT com os efeitos visíveis 

que as condições de trabalho têm no bem-estar de um indivíduo (por exemplo, 

manifestação de satisfação no local de trabalho, crescimento e desenvolvimento dos 

funcionários, a capacidade de atender a toda a gama de necessidades humanas). 

(BUONO e BOWDITCH, 1992). 
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2.3.1 MODELO DE WALTON (1973) 

 

Existem diversos métodos que foram desenvolvidos por estudiosos, visando a 

identificar os aspectos presentes no trabalho e que estão relacionados à qualidade de vida no 

trabalho. O modelo proposto por Walton (1973) será o referencial básico para se analisar as 

práticas adotadas nas melhores empresas para trabalhar e as dimensões de QVT, em razão da 

sua amplitude. 

As dimensões e os respectivos indicadores de QVT apresentados por Walton (1973) 

são apresentados na Figura 2-III Dimensões e Indicadores QVT: 

 

Figura 2-III Dimensões e Indicadores QVT 

 

 Lopes (2003) faz o detalhamento desse modelo. As categorias e indicadores são: 

 Compensação justa e adequada: relaciona-se à remuneração recebida pelo 

trabalhador em troca da realização de seu trabalho. Desmembra-se nos 

seguintes critérios: 

a) Renda adequada ao trabalho: trata-se da remuneração necessária para 

atender às necessidades pessoais, sociais e econômicas do trabalhador; 

b) Equidade interna: imparcialidade na remuneração referente a outros 

profissionais da mesma categoria no mercado de trabalho. 

 Condições de trabalho: refere-se à saúde e ao ambiente físico em que o 

trabalhador está inserido. Apresenta os seguintes fatores 

Dimensões Indicadores

Compensação justa e adequada Equidade salarial interna, equidade salarial externa e benefícios.

Condições de trabalho Condições físicas seguras e salutares e jornada de trabalho.

Oportunidade de uso e desenvolvimento das 

capacidades

Autonomia e possibilidades de autocontrole, aplicação de habilidades 

variadas e perspectivas sobre o processo total do trabalho.

Oportunidade de crescimento contínuo e segurança Oportunidade de desenvolver carreira e segurança no emprego.

Integração social no trabalho Apoio dos grupos primários, igualitarismo e ausência de preconceitos.

Constitucionalismo
Normas e regras, respeito à privacidade pessoal e adesão a padrões de 

igualdade.

Trabalho e o espaço total da vida
Relação do papel do trabalho dentro dos outros níveis de vida do 

empregado.

Relevância social da vida no trabalho Relevância do papel da organização em face do ambiente.

Quadro 2 - Dimensões e Indicadores QVT
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a) Jornada de trabalho: número de horas trabalhadas, previstas ou não pela 

legislação, relativas à tarefa executada; 

b) Ambiente físico seguro e saudável: local de trabalho que possua condições 

de bem-estar, segurança, saúde e organização, evitando o risco de doenças 

ou acidentes. 

 Uso e desenvolvimento de capacidades: relativo às oportunidades que o 

trabalhador possui para utilizar no seu cotidiano o seu conhecimento e suas 

aptidões. Compreende os seguintes fatores: 

a) Autonomia: trata-se da liberdade concebida ao trabalhador na programação 

e execução no trabalho; 

b) Significado da tarefa: referente à importância da atividade no trabalho e na 

vida dos indivíduos, ligados ou não, a organização; 

c) Variedade de habilidade: possibilidade de utilizar uma larga escala de 

capacidades e aptidões do trabalhador; 

d) Retroinformação: conhecimento do trabalhador sobre a avaliação do seu 

trabalho como um todo, e de suas ações. 

 Oportunidades de crescimento e segurança: compreende as oportunidades 

que a organização oferece ao trabalhador para seu crescimento e 

desenvolvimento pessoal e para sua segurança no trabalho. Apresenta os 

seguintes aspectos: 

a) Possibilidade de carreira: a viabilidade de desenvolver uma carreira dentro 

da organização; 

b) Crescimento pessoal: processo de desenvolvimento das potencialidades, 

capacidades, habilidades e aptidões do trabalhador; 

c) Segurança no emprego: nível de segurança do trabalhador em relação a seu 

emprego. 

 Integração social na organização: visa mensurar a integração social e a sua 

ausência de diferenças entre os trabalhadores da seguinte maneira: 

a) Igualdade de oportunidades: ausência de estratificação relativa a símbolos 

de status e estruturas hierárquicas; e de discriminação referentes à cor, raça, 

sexo, religião nacionalidade, estilo de vida, entre outros; 

b) Relacionamento: nível de relacionamento saudável entre o trabalhador e 

organização, respeitando suas individualidades; 
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c) Senso comunitário: nível de companheirismo dos trabalhadores dentro e 

fora da organização 

 Constitucionalismo: garante o respeito da organização em relação aos direitos 

dos trabalhadores. Compreende: 

a) Respeito às leis e direitos trabalhistas: real cumprimento dos direitos 

jurídicos do trabalhador 

b) Privacidade pessoal: assegura o respeito à individualidade do trabalhador, 

tanto dentro quanto fora da organização; 

c) Liberdade de expressão: permite que o trabalhador exponha sua opinião, 

sem temer ser repreendido; 

d) Normas e rotinas: meio que a organização estabeleceu suas normas e 

rotinas, pelo qual influenciam o desenvolvimento do trabalhador como um 

todo. 

 Trabalho e o espaço total da vida: trata-se do equilíbrio entre a vida pessoal e 

profissional do trabalhador. Ou seja, do equilíbrio entre a jornada de trabalho, 

viagens e a convivência com a família e seu lazer. 

 Relevância social da vida no trabalho: refere-se à percepção do trabalhador 

sobre a organização que trabalha. Através dos seguintes indicadores: 

a) Imagem da empresa: modo de pensar do trabalhador sobre a sua empresa, 

relacionado à relevância da organização perante a comunidade e o nível de 

orgulho gerado por fazer parte da empresa; 

b) Responsabilidade social da instituição: julgamento dos trabalhadores em 

relação à responsabilidade social da organização frente a comunidade como 

também colaborando na solução de problemas existentes; 

c) Responsabilidade social pelos empregados: relativo ao grau de valorização 

e participação que o trabalhador percebe perante a organização; 

d) Responsabilidade social pelos produtos e serviços: opinião dos 

trabalhadores sobre o grau de responsabilidade da organização referente 

aos seus produtos e ou serviços prestados; 

  

As oito dimensões inter-relacionadas formam um conjunto que possibilita ao 

pesquisador apreender os pontos percebidos pelos trabalhadores como positivos ou negativos 

na sua situação de trabalho. Tolfo e Silva (1999) orientam sua identificação com a 
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organização. Todavia, conforme salienta Walton (1973), os indicadores propostos não são 

definitivos e genéricos, no sentido de contemplar todos os aspectos relativos à questão; no que 

concorda Fernandes (1996) que os amplia ao incluir demandas relativas à saúde, ecologia, 

ergonomia, psicologia, sociologia, economia, administração e engenharia.  

Os estudos da cultura organizacional, tal qual de QVT, também remetem a interfaces 

com diversas áreas (psicologia, antropologia, sociologia e administração) e apresentam alguns 

pressupostos, que, segundo Shein (1987), são: Relacionamento da organização com o 

ambiente (relativo ao tipo de relação que a organização estabelece com o meio externo), 

Natureza da verdade e da realidade (o interesse principal é de saber quem e de que modo é 

produzido o que é tido como verdade e realidade na organização), Natureza da natureza 

humana (referente ao conceito de ser humano que prevalece na organização), Natureza das 

atividades humanas (a finalidade essencial está em saber se o trabalho realizado na 

organização é predominantemente individual ou colaborativo) e Natureza dos 

relacionamentos humanos (o interesse principal está em saber se os relacionamentos humanos 

no contexto de trabalho da organização tendem à individualidade ou à cooperação). 

Com base nos pressupostos culturais e nos indicadores de QVT é possível elaborar um 

paralelo entre uma observação idealizada e uma teoria, conforme apresentado na Figura 2-IV 

Relação entre pressupostos básicos de Cultura Organizacional e QVT. As relações 

estabelecidas entre cultura e qualidade de vida no trabalho não pretendem ser exclusivas, mas 

mostram tendências existentes de influência recíproca.  

 

Figura 2-IV Relação Cultura Organizacional e QVT 

Um dos principais expoentes no estudo da questão, Walton (1973), articula a 

conceituação que segue: 

a ideia de QVT é calcada em humanização do trabalho e responsabilidade social da 

empresa, envolvendo o entendimento de necessidades e aspirações do indivíduo, 

através da reestruturação do desenho de cargos e novas formas de organizar o 
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trabalho, aliado a uma formação de equipes de trabalho com maior poder de 

autonomia e melhoria do meio organizacional. (WALTON, 1973). 

 

As formas como as empresas efetivamente concebem a QVT podem ser melhor 

verificadas nas práticas de recursos humanos que adotam. Ao analisar as principais 

características das novas políticas de recursos humanos em contexto de competitividade 

acirrada, Albuquerque e França (1998) citam as seguintes: 

 

Figura 2-V Novas Políticas de RH 

 As percepções relativas ao trabalho como possibilidade de qualidade de vida remetem 

às representações que os trabalhadores possuem a respeito de si mesmos e às representações 

que os grupos (formais e informais), colegas de trabalho e gerentes, têm sobre eles, o que, por 

sua vez, é orientado pela cultura organizacional. 

Quadro 3 - Novas Políticas de RH

Principais características das novas políticas de Recursos Humanos

Recompensas econômicas conjugadas com recompensas simbólicas;

Substituição dos mecanismos clássicos de controle pela confiança;

Substituição de linguagem, preconizando-se colaboradores, parceiros, portas abertas etc;

Espírito global, isto é, empresa algo mais do que local de trabalho;

Oportunidade de promoções horizontais e verticais;

Estabilidade de emprego;

Autonomia controlada;

Competição acentuada no mercado;

Competição no interior da empresa, isto é, duelos de desempenho;

Controle via autodisciplina, pressão, autonomia outorgada, valorização do trabalho;

Medidas para aumentar fluxos de informações;

Intelectualização das tarefas;

Grande exigência de flexibilidade e adaptabilidade;

Tendência a eliminar o papel autoritário da hierarquia;

Valorização do consenso, antecipação dos conflitos;

Política de individualização, visando a evitar reivindicações coletivas;

Controle por adesão e interiorização de regras;

Redução drástica do número de especialistas;

Novas formas de gerenciamento científico das pessoas;

Educação como ênfase à educação profissional;

Síntese dos modelos japonês (equipe) e americano (esforço individual);

Existência do outro, isto é, visando à impressão de respeito e valorização do próximo;

Exigência de QT - defeito zero - dos produtos e serviços;

Substituição da programação pela estratégia;

Priorização dos objetivos financeiros.
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 Assim sendo, a última parte da presente articulação discute, de forma mais específica, 

questões sobre a identidade dos trabalhadores e sua relação com a cultura organizacional e a 

QVT. 

 Admitir que os seres humanos não são variáveis dependentes que sofrem passivamente 

o impacto dos discursos e das práticas organizacionais (variáveis independentes) é o primeiro 

passo para a identificação do movimento de construção de identidades (TOLFO, SILVA e 

LUNA, 2009). 

 De acordo com Elias (1994), à medida que as pessoas passaram a controlar suas 

necessidades naturais que reclamam satisfação imediata e a ser controladas pelas sociedades 

complexas, mais elas experimentaram um sentimento de individualização. Em outras 

palavras, perceber a si próprio como um “indivíduo” não é um acontecimento natural, mas 

sim histórico 

 Verifica-se, que, como fenômeno histórico e psicossocial, as identidades individuais e 

coletivas sempre se encontram relacionadas, podendo ser esta relação mais harmônica ou mais 

tensa e conflituosa. E em se tratando especificamente da relação identidade e trabalho, a 

identidade coletiva pode remeter ao conjunto dos trabalhadores (identificação com os demais 

empregados), assim como aos gerentes (identificação com os interesses empresarias). 

  

2.4 MARKETING INTERNO E ENDOMARKETING 

 

Manter a filosofia do marketing, corrente em todos os setores da empresa é, a priori, 

uma tentativa de unificar e evitar conflitos entre os três grupos que, na maioria das empresas, 

realizam o marketing. Cespedes (1996) identifica esses grupos como aqueles que gerenciam a 

oferta de produtos; os que gerenciam as redes de venda e os profissionais responsáveis pelo 

serviço ao cliente.  

Estes setores, que deveriam trabalhar harmoniosamente para alcançar os objetivos de 

uma empresa, não raramente estão envolvidos em conflitos e atritos que prejudicam a 

execução do plano global de marketing, sobrepondo seus interesses particulares aos interesses 

da organização.  

Os setores em questão representam apenas a fratura exposta da divergência de 

interesses existentes dentro de uma mesma organização. Demonstrações de divergência 

existem em todo organismo produtivo e, de forma velada, vão se espalhando como metástases 

por todos os cantos da empresa, arremessando-a a um estágio terminal.  
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Paladini (1995) em sua exposição sobre a complementaridade dos setores de uma 

organização pensa que: 

cada setor tem atividades próprias a desempenhar e não há ninguém que as 

desenvolva por ele; como parte de um todo, porém, estas atividades devem 

complementar as ações que realizam os demais setores. Ao priorizar os objetivos 

globais da organização, deseja-se, na verdade, que não haja superestruturas dentro 

da organização, o que provoca desequilíbrios indesejáveis. Pretende-se que não 

existam objetivos conflitantes entre os diversos setores, ou, numa situação pior, 

objetivos setoriais em confronto com objetivos da organização. (PALADINI, 1995) 

 

Seguramente, uma forma de manter a integração dos diversos setores é através da 

difusão e adoção dos princípios de marketing em toda a empresa, ao treinar e motivar os 

funcionários que contatam os clientes e também treinar o pessoal de apoio, para que todos 

ajam como um grupo, proporcionando satisfação ao cliente. Não é suficiente ter um 

departamento de marketing enquanto o resto da empresa segue à sua maneira” (KOTLER, 

1991). 

Fazer o marketing circular em todos os cantos da empresa, ou fazer o chamado 

marketing interno, como se vê, é uma exigência da própria aplicação dos princípios de 

marketing e tem como objetivo final a satisfação do consumidor (INKOTTE, 2000).  

Para o sucesso de uma empresa, a qualidade dos serviços torna-se mais significativa 

do que a qualidade de seus produtos. Esta é uma afirmação incontestável e uma tendência 

mundial. Tschohl (1996) aponta uma série de condições para que isso se torne realidade nas 

empresas, entre elas o comprometimento da gerência e o envolvimento de todos os 

empregados: a cúpula da gerência deve acreditar “em serviço útil e pessoal com tanta força 

como acredita nos valores da família, no patriotismo e nos lucros” (pág. 2), enquanto os 

empregados “independentemente de quanto estejam afastados da ‘linha de frente’ e da 

comunicação direta com os clientes, deverão sentir que seu trabalho afeta a percepção, por 

parte do cliente, da qualidade do serviço e até da qualidade dos produtos” (pág. 3).  

De acordo com Kotler (1992), o marketing tem sido definido de diversas maneiras, por 

variados autores, mas que prefere a definição de marketing como “um processo social e 

administrativo pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e o que desejam através 

da criação e troca de produtos e valor com outras pessoas”. Importa observar que nesta 

definição, o marketing não estabelece e nem insinua uma ação voltada para fora da empresa.  

A noção de que o marketing se estabelece na relação entre a empresa e o mercado 

consumidor e concorrente, é decorrente do aprofundamento de conceitos e da segmentação de 
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seus objetivos. Assim, a definição primária de marketing não situa o processo em espaço 

delimitado, podendo ser dirigido tanto ao cliente externo como ao interno (COSTA, 2004).  

Nesta perspectiva, o grupo de clientes funcionários assume características de um 

segmento de mercado. A segmentação de mercado, segundo Lendrevie, Lindon, et al., (1996), 

consiste em: 

dividir o mercado global num mercado bastante reduzido de subconjuntos a que se 

chamam segmentos, devendo cada segmento ser homogêneo quanto aos seus 

comportamentos, necessidades, motivações, etc. (LENDREVIE, LINDON, et al., 

1996). 

 

 Neste caso, a homogeneidade se caracteriza por pessoas que trabalham em uma 

mesma empresa, com necessidades e motivações semelhantes. 

A definição do cliente interno como um segmento de mercado toma grau de 

importância na medida em que estabelece a diferença entre marketing interno e 

endomarketing. 

Segundo Lambert (1996), é bastante claro ao definir que “se você não tiver a 

organização inteira devotada ao marketing, você não terá nenhum marketing”. Logo, pode-se 

depreender que quando é dito que é necessário promover entre os funcionários e 

departamentos de uma empresa, valores destinados a servir o cliente, ou quando se propõe 

que todo funcionário seja um agente de marketing, está-se falando do marketing que percorre 

o interior da empresa, do marketing interno, assim como é alertado por Kotler (1992): 

o conceito de marketing exige que a empresa desenvolva tanto o marketing interno 

como o externo. Marketing interno é a tarefa bem-sucedida de contratar, treinar e 

motivar funcionários capazes de servir bem aos clientes. Aliás, o marketing interno 

deve preceder o externo (KOTLER, 1992). 

 

Entretanto, convém observar que pela própria formação da palavra, endomarketing 

sugere a aplicação ou adaptação de técnicas de marketing para dentro da empresa, ou seja, 

qualificar a empresa para orientar-se também para o cliente interno. Assim, apresentam-se 

duas possibilidades: a condução de programas de marketing interno, pré-requisito necessário e 

essencial à execução da administração de marketing, e o endomarketing como estratégia 

opcional de gestão. 

Para compreender melhor, Inkotte (2000) cita algumas diferenças básicas entre 

Marketing Interno e Endomarketing, observe a Figura 2-V Marketing Interno x 

Endomarketing: 
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Figura 2-VI Marketing Interno x Endomarketing 

 

Desta forma, podemos concluir que enquanto no marketing interno a empresa mobiliza 

seus funcionários para encantar o cliente externo, no endomarketing a empresa é o próprio 

produto, que precisa ser sempre melhorado para encantar o cliente interno, que em última 

análise é o seu mercado-alvo. 

O marketing aborda a comunicação da organização com o mercado. Dessa forma, é 

possível inferir que o endomarketing é o marketing feito internamente, para os próprios 

funcionários da empresa (INKOTTE, 2000). 

Segundo o mesmo autor (2000), o endomarketing cede ferramentas e estratégias do 

marketing tradicional para vender a imagem da empresa e de seus produtos para seus 

colaboradores, visando torná-los engajados a ponto de se transformarem em verdadeiros 

embaixadores da marca. 

Pode-se dizer que o objetivo maior do endomarketing é fazer com que as pessoas 

realmente vistam a camisa da empresa e a defendam, porque acreditam em seus propósitos e 

em seus produtos, em todas as instâncias. Esse sentimento de pertencimento provocado pelo 

endomarketing faz com que o público interno se sinta mais coeso, ligado a um objetivo maior 

e, assim, comprometa-se com a empresa de maneira mais efetiva. 

Já o marketing interno é a comunicação interna da empresa, que preza pelo 

relacionamento interpessoal, pela disseminação da cultura empresarial e pelo fluxo de 

informações em uma via de mão dupla, em que os funcionários podem emitir livremente suas 

opiniões, sendo ouvidos pelas lideranças (SARDAGNA, 2016). 

O termo marketing interno é utilizado porque, na maioria das empresas, quem faz essa 

comunicação é seu departamento de marketing. Contudo, em muitos outros lugares, essa 
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estratégia é planejada e executada pelo setor de gestão de pessoas, contribuindo para a 

pluralidade de sinônimos que se vê no mercado. 

Como exemplos de ações de comunicação interna bem-sucedidas, podemos citar o 

programa Portas Abertas, da empresa Rhodia, que provocou uma inovação na gestão da 

empresa com a comunicação interna há 90 anos e rendeu até um livro sobre o acontecimento. 

Os funcionários foram envolvidos em todas as instâncias da comunicação, elevando sua 

competitividade e imagem perante os públicos de maior interesse (SARDAGNA, 2016). 

Vale ressaltar que a comunicação interna tem um caráter social, por meio do qual os 

funcionários são trabalhados a partir do conceito de parceria e colaboração — de onde vem o 

termo ‘colaboradores’ para definir o público interno. Já no endomarketing, o público interno é 

tratado como cliente interno, que deve ser persuadido a acreditar na marca. 

À medida que se desenvolve fluxos de comunicação mais ágeis e transparentes por 

meio do marketing interno, os funcionários se sentem motivados a participar de ações de 

endomarketing, tornando-se mais abertos a uma comunicação mercadológica focada na venda 

de atributos intangíveis — como a melhor empresa para se trabalhar, o melhor produto do 

mercado e assim por diante. 

Sardagna (2016) afirma que o objetivo dessas duas formas de comunicação é sempre 

manter os funcionários satisfeitos com o trabalho, produtivos e bem relacionados com seus 

colegas, contribuindo para a qualidade do clima organizacional e tornando-se exemplos a 

serem seguidos pelos futuros funcionários. 

É importante ressaltar que se a empresa não atua conforme o que comunica, não será 

bem-sucedida em suas ações de marketing interno e endomarketing, pois suas ações serão 

conflitantes com a comunicação interna. Portanto, alinhar o marketing interno e o 

endomarketing à cultura da empresa é um passo essencial.  

 

3 MELHORES EMPRESAS PARA TRABALHAR 

3.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

O estudo em questão é caracterizado como teórico-empírico, pois correlaciona o 

universo teórico, que serve de fundamentação teórica, como embasamento para a 

interpretação do significado dos critérios e fatos levantados empiricamente. 
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O estudo iniciou-se no Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso, com a definição 

do tema-problema do estudo. Posteriormente deu-se início à definição do referencial teórico 

sobre empregabilidade e trabalhabilidade, marketing interno e endomarketing e qualidade de 

vida no trabalho. 

Trata-se de uma pesquisa com caráter descritivo, uma vez que permite o 

desenvolvimento de um nível de análise em que é possível identificar as diferentes sua 

ordenação e classificação, permite ainda a explicação das relações de causa e efeito dos 

fenômenos (OLIVEIRA, 2001).  

O procedimento metodológico foi a análise dos melhores critérios segundo os 

Millennials4 para a organização se tornar uma das melhores empresas para se trabalhar com 

base nos dados da Great Place To Work. Permitindo assim um conhecimento do mesmo, ou 

pelo menos, o estabelecimento de princípios para uma subsequente investigação, mais 

sistemática e precisa. 

 

3.2 ABRANGÊNCIA 

 

A pesquisa tem como base a análise dos critérios identificados e divulgados pela 

empresa Great Place to Work para se tornar uma das melhores empresas para se trabalhar para 

a geração no novo milênio. Uma empresa de consultoria que teve seu trabalho iniciado na 

década de 80 com Robert Levering, tendo em 1997 o início das listas das melhores empresas 

para trabalhar. O Great Place to Work é o principal articulador dessa pesquisa, sendo 

responsável pela metodologia, elaboração dos questionários e tabulação dos dados. 

A área de abrangência da pesquisa restringe a geração do novo milênio com a 

finalidade de identificar os critérios, práticas e técnicas julgados pelos Millennials segundo a 

Great Place To Work como determinantes para se tornar uma das melhores empresas para 

trabalhar nos Estados Unidos. E entender o que é valorizado pela geração do novo milênio e 

quais aspectos de uma cultura de alta confiança são tidos como cruciais para ajudar a reter e 

engajar melhor os funcionários da nova geração. 

 

3.3 SOBRE O PROCESSO 

 

                                                 
4 Millennials são a “Geração do Novo Milênio” conhecidos também como Geração Y (pessoas nascidas entre 

1980 – 1996). 
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As empresas Great Place To Work-Certified forneceram dados para a lista de melhores 

locais de trabalho para a geração do milênio deste ano. A pesquisa conta com mais de 434.000 

respondentes. Os funcionários de cada organização foram convidados aleatoriamente para 

participar da pesquisa, que é projetada para revelar se é consistentemente um ótimo lugar para 

trabalhar todos os funcionários, independentemente de sua origem pessoal ou posição dentro 

da empresa. O Great Place To Work analisou o desempenho de cada organização em várias 

áreas, dentre elas destacam-se: Key Great Place To Work Metrics; Comparação com outras 

gerações; Experiência consistente dentro de um grupo diversificado. 

Key Great Place To Work Metrics é uma análise de como os Millennials classificaram 

positivamente suas organizações em mais de 50 métricas diferentes definindo ótimos locais de 

trabalho, como competência, respeito e equidade dos gerentes no local de trabalho, 

oportunidades de trabalho significativo, a eficiência dos executivos na organização e se a 

empresa oferece oportunidades a todos. Inovar e contribuir para o sucesso da organização. 

Os resultados da pesquisa dos Millennials foram comparados com os de seus colegas 

para garantir que os funcionários da nova geração tivessem uma experiência tão positiva 

quanto às de outras gerações. Especificamente, foi analisado um índice de fatores como o 

acesso a trabalho significativo, remuneração justa, e planos para um futuro com suas 

organizações. 

Também foram analisados os padrões demográficos para garantir que as empresas 

criassem ótimos locais de trabalho para todos os Millennials, independentemente de quem são 

ou do que fazem para a organização. 

As pesquisas foram realizadas de forma anônima e os resultados da geração do 

milênio alcançaram pelo menos um nível de confiança de 95%, margem de erro de 7% para 

cada organização. As empresas precisavam empregar pelo menos 50 Millennials para serem 

consideradas aptas a participar da pesquisa. 

Faz-se necessário ressaltar que se optou pelo Modelo de Walton, para analisar a 

qualidade de vida no trabalho das melhores empresas para se trabalhar para a geração do novo 

milênio “pelo fato de ele ser considerado na literatura corrente como o mais amplo, 

contemplando processos de diagnóstico de qualidade de vida no trabalho levando em conta 

fatores intra e extra-organizacional” (MONACO e GUIMARÃES, 2000). 
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3.4 ANÁLISE DAS MELHORES PRÁTICAS ADOTADAS COM BASE NO 

MODELO DE WALTON 

 

Para analisar os melhores critérios, práticas e técnicas que podem levar uma 

organização a se tornar uma das melhores empresas para se trabalhar, optou-se por avaliar os 

resultados mais relevantes das dez melhores empresas do mundo segundo a Great Place To 

Work. 

Foram coletadas as práticas, técnicas e critérios destacados pelas empresas que são o 

objetivo dessa pesquisa e que servem como base para se tornar uma das melhores empresas 

para trabalhar para a nova geração. Fazendo uma analogia com as dimensões do Modelo de 

Walton (1973). 

Para tanto, consideraram-se as avaliações na escala de 0% a 100%, em relação aos 

quatro itens destacados pelos Millennials para a organização se tornar uma das melhores 

empresas para trabalhar: fortalecimento da marca de empregador (orgulho); oferecer um 

ótimo ambiente de trabalho para todos (atmosfera); liderança com clareza e abertura 

(comunicação); e foco nos Millennials líderes (liderança/oportunidade de crescimento). 

 

EMPRESA GERAL ORGULHO ATMOSFERA COMUNICAÇÃO LIDERANÇA 

ULTIMATE SOFTWARE 98% 95% 95% 91% 90% 

SALESFORCE.COM 94% 92% 89% 86% 86% 

EDWARD JONES 93% 92% 89% 89% 88% 

WORKDAY 96% 93% 93% 88% 88% 

KIMLEY-HORN AND ASSOCIATES, INC 97% 95% 94% 93% 92% 

POWER HOME REMODELING GROUP 97% 95% 95% 92% 91% 

VETERANS UNITED HOME LOANS 97% 95% 95% 89% 90% 

HYATT HOTELS CORPORATION 93% 90% 88% 87% 86% 

KIMPTON HOTELS & RESTAURANTS 93% 92% 92% 90% 89% 

THE PROGRESSIVE CORPORATION 90% 84% 85% 82% 83% 

MÉDIA 94,8% 92,3% 91,5% 88,7% 88,3% 

Fonte: Great Place to Work 

Figura 3-I Melhores empresas para trabalhar para os Millennials 

 

3.4.1 FORTALECIMENTO DA MARCA 

 

O item identificado como mais representativo das melhores empresas para trabalhar 

para os Millennials é o orgulho do trabalho e da empresa. Articulando-se com o modelo de 

Walton (1973) para a análise da qualidade de vida no trabalho, percebe-se que ele está 
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relacionado com a relevância social da vida no trabalho. Isso quer dizer que os funcionários 

avaliam como positiva a imagem da empresa decorrente da sua atuação perante a sociedade. 

A literatura recente traz diversos trabalhos que tratam do comprometimento no 

trabalho. Bastos (1997) tem desenvolvido uma série de estudos em parceria com 

colaboradores; em um deles salienta o seguinte: 

a noção de 'Mudanças Organizacionais' é quase de senso comum hoje em dia, tal é o 

grau de disseminação dos programas que visam estabelecer novas perspectivas para 

as organizações no contexto complexo e mutável da sociedade contemporânea. Quer 

sejam definidas como 'Programas de Qualidade', 'Reengenharia' ou mesmo 

'Desenvolvimento Organizacional', subjacente a estes processos há a expectativa de 

que as transformações na estrutura e dinâmica da organização levem a níveis mais 

elevados de comprometimento com o trabalho. (BASTOS, 1997)  

 

Em síntese, o comprometimento organizacional representado pelo vínculo do 

indivíduo com o seu trabalho e com a organização empregadora. Tem representado para a 

teoria administrativa atual um instrumento de colaboração na tentativa de que o empregado 

vista a camisa da empresa. 

Segundo os dados levantados, existe uma retenção mais alta entre os Millennials que 

se orgulham de suas organizações. Eles são 22 vezes mais propensos a dizer que querem ficar 

com suas empresas por um longo tempo. Além disso, os Millennials que dizem ter um ótimo 

local de trabalho têm 59 vezes mais chances de falar sobre sua empresa com amigos e 

familiares. 

 

Figura 3-II Retenção dos Millennials 
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A Gallup5 informa que 75% dos Millennials recorrem a amigos e familiares ao tomar 

decisões de trabalho. Eles querem ouvir respostas genuínas de outros funcionários sobre como 

é trabalhar naquela determinada empresa. Ou seja, investir tempo e energia na marca 

empregadora compensa muito com essa geração, pois quando escutam algo positivo que 

outros funcionários disseram, eles se tornam mais suscetíveis a ingressar nessa empresa. 

 

3.4.2 FOCO NOS MILLENNIALS LÍDERES 

 

De acordo com uma pesquisa recente da Gallup, perder Millennials em ritmo 

acelerado não é apenas caro, mas também ameaça o conhecimento institucional, o 

planejamento sucessório e a inovação em qualquer empresa que não tenha as ferramentas 

necessárias para atender às necessidades de carreira dessa geração (GREAT PLACE TO 

WORK, 2018). 

É difícil desenvolver os líderes de amanhã se você não conseguir convencer os 

funcionários mais jovens a se manter por perto hoje (GALLUP, 2017). 

Os membros desta geração são notoriamente francos em seu desejo de mais 

responsabilidade e desenvolvimento de carreira. No entanto, com a análise dos dados do Great 

Place to Work, a experiência de trabalho dos Millennials aumenta apenas modestamente 

quando eles assumem seu primeiro papel gerencial e não melhoram à medida que sobem no 

ranking, mesmo em cargos de nível executivo. Isso contrasta com a experiência de outras 

gerações, cujas experiências geralmente excedem em muito as dos colaboradores individuais 

quando chegam a posições de nível sênior. 

 

                                                 
5 Gallup é uma empresa multinacional que fornece análises e conselhos para ajudar líderes e organizações a 

resolver seus problemas mais prementes 
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Figura 3-III Experiência por nível de trabalho 

 

Essa brecha geracional expõe tanto o risco com os investimentos institucionais feitos 

no desenvolvimento da liderança dos Millennials, quanto à oportunidade de uma mudança 

cultural mais ampla e efetiva. Os gerentes da nova geração representam o dobro do risco de 

fuga dos gerentes dos Boomers6. Isso significa que os líderes não podem assumir que as 

necessidades dos Millennials estão sendo atendidas apenas porque estão sendo promovidos.  

Isso está conectado com as iniciativas de treinamento e desenvolvimento ensejadas 

pelas empresas, e que encontram correlato no fator de QVT denominado por Walton (1973) 

de chance de crescimento e segurança, contemplado especificamente na dimensão referente 

ao crescimento profissional. 

Os dados sugerem que os líderes da geração do milênio estão mais conectados com a 

experiência mais ampla de funcionários em suas empresas do que líderes de outras gerações. 

Millennials de alto nível podem impedir que as equipes de gerenciamento sênior se isolem de 

seus funcionários e ofereçam insights valiosos para melhorar os locais de trabalho para todos. 

Segundo dados da Great Place To Work, a geração do milênio procura oportunidades 

profissionais nas quais eles sentem que estão causando impacto. Empregados mais jovens que 

nos dizem que fazem a diferença no trabalho têm 70% mais chances de planejar um futuro 

com suas empresas. 

                                                 
6 Boomers é como é chamada a geração das pessoas que nasceram entre 1946 e 1964. 
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Além disso, os melhores locais de trabalho usam vários modelos para vincular a 

missão da empresa ao objetivo do funcionário. As empresas mais bem-sucedidas combinam 

vários desses modelos para ajudar o maior número possível de funcionários a encontrar 

significado de uma maneira que faça sentido para eles. 

 

3.4.3 LIDERANÇA COM CLAREZA E ABERTURA 

 

A pesquisa sobre os melhores locais de trabalho para a geração do milênio mostra um 

elemento-chave que impacta a rotatividade da geração do milênio: uma cultura de local de 

trabalho de alta confiança. 

Embora uma cultura de alta confiança tenha efeito positivo em todas as gerações, o 

impacto é muito maior nos Millennials. No melhor local de trabalho da geração do milênio, 

88% dos funcionários mais jovens dizem que pretendem permanecer no longo prazo.  

 

 

Figura 3-IV Pesquisa Millennials 

 

A clareza e a abertura na comunicação interna foi o segundo elemento que sinalizou 

excelência para trabalhar. O processo de comunicação está relacionado ao fator do Modelo 

QVT de Walton (1973) denominado constitucionalismo e compreende, entre outros, a 

liberdade de expressão. 

A cultura nunca foi tão importante para o recrutamento e engajamento de jovens 

talentos. E agora, com os Millennials mais antigos em meados dos anos 30, essa geração está 
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se movendo rapidamente para papéis de liderança. Priorizar uma cultura baseada na confiança 

que envolve os Millennials é um imperativo comercial. 

Com base nos dados coletados, é possível identificar algumas maneiras de criar o 

ótimo local de trabalho que os Millennials esperam. Chinwe Onyeagoro (2017)7 diz que a 

conexão pessoal e feedback sincero são tão importantes para os gerentes da geração do 

milênio como são para aqueles que eles supervisionam.  

A comunicação adquiriu relevância diferenciada com a reestruturação produtiva, uma 

vez que todo o processo de trabalho deve ocorrer de forma mais ágil, atendendo à velocidade 

das mudanças que se impõem às organizações.  

Ao invés das informações predominantes nos moldes do taylorismo, faz-se necessário 

que as ações se tornem cada vez mais comuns, de modo que sugestões, críticas e conflitos 

sejam aproveitados pela organização, para melhorar a qualidade dos seus produtos e serviços, 

aumentando a produtividade para atender adequadamente o cliente (TOLFO e PICCININI, 

2001). 

As ações são mais convincentes do que os cargos. Quando o CEO diz que promove o 

equilíbrio entre trabalho e vida pessoal ou a transparência da liderança, os Millennials 

esperam ver isso em suas experiências diárias de trabalho. 

De acordo com os dados levantados, os funcionários mais jovens geralmente têm 

expectativas mais altas em relação à comunicação do que os colegas mais velhos. Manter a 

geração do milênio requer feedback frequente, garantindo aos funcionários que suas ideias e 

preocupações fazem parte da tomada de decisões. Além disso a comunicação eficaz pela 

liderança é um dos mais fortes impulsionadores da inovação (GREAT PLACE TO WORK, 

2018). 

Para envolver verdadeiramente os Millennials, o líder precisa fazer um esforço 

autêntico para se conectar com seus funcionários em um nível pessoal. Quando os gerentes 

demonstram um interesse sincero pelos funcionários Millennials como pessoas, eles são muito 

mais propensos a relatar comportamentos no local de trabalho ligados à agilidade e à 

inovação. 

Segundo dados da Gallup (2017), quando os gerentes demonstram interesse sincero 

nos Millennials como pessoas, as empresas veem uma melhoria de 80% na agilidade e 

mudanças gerenciais; e uma melhoria de 70% na área de inovação. 

 

                                                 
7 Chinwe Onyeagoro: Presidente e co-fundador  da Great Place To Work. 
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3.4.4 OFERECER ÓTIMO AMBIENTE DE TRABALHO PARA TODOS 

 

Oferecer ótimo ambiente de trabalho para todos na empresa, encontra referência no 

modelo de Walton (1973), no item integração social na organização. A avaliação positiva em 

relação a tal item vai ao encontro de uma perspectiva atual que valoriza a atuação em times, e 

em ambiente de trabalho agradável e descontraído, onde predomina a comunicação aberta. 

Os Millennials são mais diversificados do que qualquer geração anterior. “Equidade” 

não é uma meta abstrata de recursos humanos para eles. Os funcionários mais jovens esperam 

tratamento igual para todos os funcionários, independentemente de sua origem ou função na 

organização (GREAT PLACE TO WORK, 2018). 

 

 

Figura 3-V Perfis Étnico-Raciais 

 

A pesquisa sobre as Melhores Empresas para Trabalhar da Great Place To Work já 

mostra que as empresas comprometidas com a igualdade de tratamento alcançam quatro vezes 

o crescimento mediano da receita. Essa vantagem crescerá à medida que a força de trabalho se 

tornar mais diversificada. 

 

4 CONCLUSÃO 

Analisando-se os resultados, verificou-se, em primeiro lugar, significativa similaridade 

entre os itens definidos como essenciais para que uma empresa seja local excelente para 
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trabalhar e o modelo de Walton (1973) sobre qualidade de vida no trabalho. Constata-se, mais 

uma vez, que a amplitude dos indicadores e das suas respectivas dimensões, propostas pelo 

autor, possibilitam uma visão abrangente da questão. 

Ao se observar os itens que caracterizam as empresas como bons lugares para 

trabalhar, o orgulho do trabalho e da empresa é citado como o mais representativo das 

melhores empresas. Relacionando os resultados arrolados com a abordagem teórica, verifica-

se que as organizações proporcionam qualidade de vida no trabalho em relação à relevância 

social da vida no trabalho.  

Com relação a dimensão relevância social no trabalho, verificou-se que a maioria dos 

funcionários se sentem reconhecidos e valorizados pela empresa que trabalham e pela 

comunidade que estão inseridos, e as empresas se preocupam com a qualidade dos produtos 

e/ou serviços oferecidos pelos clientes. 

Com relação às oportunidades de crescimento e segurança, verificou-se que a maioria 

dos Millennials indicam que a empresa investe na capacitação dos seus funcionários com 

treinamentos e cursos e oferece um local de trabalho seguro e estável, oferecendo 

oportunidades de crescimento com igualdade. 

Com relação ao critério constitucionalismo, verificou-se todas as empresas cumprem 

as normas e regras trabalhistas, e respeitam a privacidade e liberdade dos funcionários no 

local de trabalho, apoiando e incentivando ideias e sugestões independentemente do nível do 

cargo ou geração. 

Com relação ao critério integração social na organização, verificou-se que a maioria 

dos Millennials indicam não ter discriminação na empresa, que existe respeito e 

companheirismo entre todos dentro e fora das organizações. 

Muitas empresas ainda têm algum trabalho a fazer quando se trata de justiça. Quando 

perguntados sobre remuneração, por exemplo, houve uma diferença de 5,9 pontos percentuais 

nas respostas entre homens e mulheres da geração do milênio em todas as empresas que 

estudadas. Este item pode ser relacionado ao fator descrito por Walton (1973) como 

compensação justa e adequada, e compreende a renda adequada ao trabalho, a equidade 

interna e a equidade externa. 

Os melhores locais de trabalho para os Millennials, proporcionam aos funcionários as 

ferramentas necessárias para o sucesso. Eles estabelecem o padrão para outras organizações 

que buscam reter e desenvolver a próxima geração de líderes e provam que dar aos 
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funcionários da geração do milênio um propósito e um significado leva-os a dar o melhor de 

si no trabalho, beneficiando a empresa como um todo (BUSH, 2018). 

As principais vantagens oferecidas pelas empresas aos seus empregados vão ao 

encontro de tendências no mundo do trabalho, como: descentralização da gestão, premiação 

pelos resultados, comunicação aberta, ambiente agradável para trabalhar, programas de 

qualidade de vida, a pessoa como centro. Há algumas vantagens citadas que vêm sendo 

perdidas pelo contingente geral de trabalhadores, como emprego estável e oportunidade de 

ascensão profissional. 

Os melhores locais de trabalho para os Millennials estão vendo o dobro das taxas 

médias de engajamento relatadas entre os jovens trabalhadores e estão encontrando maneiras 

de reduzir as lacunas de experiência preocupantes que acontecem entre os gerentes da geração 

do milênio. É hora de mais empresas seguirem seu modelo e tomarem a ação essencial para o 

sucesso futuro dos negócios. 

Faz-se necessário ressaltar que o atendimento desses aspectos permitirá que haja 

satisfação por parte dos funcionários da geração do novo milênio em seu ambiente laboral, 

bem como no desempenho de suas atividades, para que assim, em conjunto com a empresa 

possam alcançar as metas traçadas. Permitirá, também, que a avaliação da qualidade de vida 

no trabalho na empresa seja satisfatória, podendo se tornar uma das melhores empresas para 

trabalhar. 

Conclui-se que criar uma cultura de alta confiança que enfatize a liderança autêntica, a 

igualdade no local de trabalho e o trabalho significativo são a estratégia corporativa vencedora 

para cultivar e reter os trabalhadores da geração do milênio. Embora uma cultura de alta 

confiança tenha um impacto positivo nos funcionários de todas as gerações, seu impacto é 

ainda mais enfático nessa geração de líderes de amanhã. 
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