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Resumo: O presente estudo tem como objetivo principal analisar o grau de satisfação em  
relação à qualidade  de vida no trabalho,  dos  profissionais  da contabilidade,  através  da  
percepção dos funcionários, em um escritório de contabilidade de Chapecó/SC. A escolha 
por  este  tema,  justifica-se  devido  à  importância  que  este  tem,  em  qualquer  tipo  de  
organização, além de que na contabilidade, são raros os estudos nesta área. Assim sendo,  
procurou-se detectar qual o grau de satisfação dos funcionários do escritório, tomando como 
base o modelo de Walton, o qual procura fazer a análise em 8 (oito) blocos, ou seja, quanto à  
compensação;  ambiente  físico;  oportunidade de desenvolvimento da capacidade humana;  
oportunidades de crescimento e segurança;  formas de integração de equipe; a percepção  
dos funcionários referente ao constitucionalismo na organização do trabalho; os sentimentos  
dos  funcionários  em relação ao  trabalho  e  seu  espaço de  vida,  além da percepção dos  
funcionários no que se refere à responsabilidade social da instituição perante a comunidade.  
Trata-se de uma investigação feita através do método qualitativo tendo o questionário como 
instrumento de coleta de dados.  Através da análise dos questionários,  entende-se que os  
funcionários estão satisfeitos com a organização em termos de idoneidade, pois é a base para 
um desempenho melhor no trabalho.
Palavras chaves: Qualidade de vida no trabalho; Organizações contábeis;  Satisfação no  
trabalho.

1. Introdução     
De maneira geral, os profissionais de todas as áreas sofrem com o excesso de trabalho, 

devido  às  mudanças  tecnológicas,  econômicas  e  sociais,  e,  principalmente,  em  novas 
metodologias de trabalho dentre os quais pode-se destacar a revolução do conhecimento. Tais 
mudanças  têm  reflexos  na  vida  das  pessoas,  especialmente  os  relacionados  com  a  área 
contábil, tendo que adaptarem-se ao mercado competitivo, aprimorando os conhecimentos, 
com o objetivo de  prestar bons serviços aos clientes.

Atualmente  na  contabilidade,  buscam-se  respostas  para  os  mais  variados 
questionamentos que vão desde o desempenho da empresa, legislação, e as novas demandas 
impostas pelos governos, de todas as esferas, que por sua vez alteram-se constantemente. Os 
profissionais da contabilidade precisam estar sempre atualizados, interpretando as regras e 
leis, proporcionando melhores informações aos empresários.

Neste sentido, tratando-se de qualidade, percebe-se que a mesma está associada aos 
produtos  e  serviços,  e  raramente  relacionada  ao  profissional  que  elabora  tais  tarefas  ou 
informações, surgindo problemas, que por menores que sejam, parecem  sem soluções.

A satisfação no trabalho é um sentimento agradável que poderá resultar em ganhos, 
tanto pessoais quanto financeiros, pois o profissional estará feliz, podendo gerar melhores 
resultados à empresa, além da satisfação pessoal.

A qualidade de vida do contador, é pouco explorada, motivo pelo qual tem motivado 
este estudo, pois verifica-se que no dia a dia, muitos contadores se afastam do trabalho, não 
apresentando um motivo aparente, ou pelo menos conhecido. Talvez fosse ousadia dizer que a 
negligência de informações à sociedade, fosse o começo do fracasso, mas no momento pode-
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se dizer que o  stress causado pela profissão, é sim um ponto muito forte, que ainda não é 
muito explorado, não sendo aceito pelo próprio contador, como uma doença provocada pelo 
excesso de trabalho. 

Stress,  depressão  entre  outras,  não  é  uma  exclusividade  dos  profissionais  da 
contabilidade,  mas  de  modo  geral,  em  todas  as  profissões,  desde  um executivo,  até  um 
operário de fábrica, tendo em vista os diversos fatores existentes, os quais podem ter relações 
variadas,  que  vão  desde  a  situação  financeira,  família,  clima  organizacional,  excesso  de 
trabalho, dentro outros.

2. Histórico da qualidade de vida no trabalho
As últimas três décadas do século passado foram marcadas por uma revolução nos 

modelos de gestão de empresas. Capitaneadas pelo movimento da qualidade total, as teorias 
relacionadas a gestão de pessoas foram revistas e postas a prova em organizações no mundo 
todo. Na década de 90, no Brasil, o movimento da qualidade total trouxe a preocupação com a 
gestão dos processos e por conseqüência a necessidade de desenvolver um modelo de gestão 
de pessoas capaz de dar suporte a essa nova teoria. 
A produtividade foi a base do movimento que trouxe consigo a discussão acerca da qualidade 
de vida das pessoas nas organizações. Outro aspecto que merece destaque é a aceleração dos 
processos de desenvolvimento tecnológico que imprimiu uma dinâmica ainda mais acelerada 
nas pessoas que passaram a trabalhar mais em busca da eficiência produtiva.
Esses fenômenos modificaram o comportamento das pessoas nas organizações e afetaram o 
seu bem estar no trabalho e por conseqüência a tão almejada qualidade de vida no trabalho. 

Para Velloso e Albuquerque (1992), as organizações vem buscando produtividade e 
processos de mudança que tenham o objetivo de melhorar o seu posicionamento competitivo 
no mercado e com isso a Qualidade de Vida no trabalho vem ganhando espaço como valor 
intrínseco  das  práticas  de  competitividade  concomitantemente  com  o  bem  estar 
organizacional. 

Para  Limongi-França  (2002),  A  Qualidade  de  Vida  no  Trabalho  também  está 
relacionada com os objetivos do movimento sindical após grandes crises dos anos 1930, que 
se concentram na segurança e na salubridade do trabalho. Percebe-se com isso que as relações 
de trabalho possui fortes ligações com o bem estar no trabalho e que esse aspecto reforça a 
necessidade das empresas criarem um ambiente saudável que extrapole os limites físicos e 
alcancem o ambiente psicológico que neste caso pode ser traduzido como sendo as relações 
de trabalho. 

Segundo Moscovici (1988), os estudos sobre qualidade de vida no trabalho no nível 
gerencial tiveram mais ênfase  por ser o nível mais vulnerável aos problemas inerentes aos 
papéis ou às pressões do capital e dos trabalhadores.

No entanto,  o  que  se  percebe  atualmente  é  uma preocupação em todos  os  níveis 
hierárquicos da empresa.  Essa atenção dada a todos os trabalhadores da organização surgiu 
da necessidade de dar aos trabalhadores a condição de elementos decisivos nos processos de 
melhoria contínua e na busca da excelência organizacional.

3. O modelo de Walton
Um dos percussores de um modelo de avaliação da qualidade de vida no trabalho foi 

Walton. Ele dividiu o questionário para investigação da qualidade de vida no trabalho em oito 
blocos.

a)   Compensação adequada e justa.
Este bloco procura verificar se o salário recebido pelos funcionários está de acordo com 

as funções exercidas pelos mesmos, tendo em vista a necessidade que o indivíduo possui para 
a sua sobrevivência e o da família.
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Neste  sentido,  Herzberg  (apud.  RODRIGUES  2002,)  salienta  que  a  necessidade 
relaciona-se com o estado de satisfação ou insatisfação de outras necessidades. O salário, a 
compensação justa e o reconhecimento, são fatores que podem produzir a contentamento ou 
não aos colaboradores.

Com isso, é importante que a instituição permaneça atenta à questão remuneração, uma 
vez que colaboradores satisfeitos, tendem a estar motivados para o desempenho das funções a 
ele designadas.  

b) Condições de segurança e saúde no trabalho.
A preocupação com a segurança e a saúde no trabalho não é recente. 

Desde as primeiras civilizações sempre houve a preocupação com a segurança, a saúde 
e a qualidade de vida no trabalho a fim de proporcionar o bom desempenho das tarefas 
executadas,  mas  somente  no  início  do  século   XVIII,  com  a  evolução  dos  modos  de 
produção o assunto ganhou a devida importância.

Rodrigues (2002) destaca que começaram a surgir preocupações com as condições de 
trabalho,  onde  eram  desumanas,  pois  a  jornada  de  trabalho  ultrapassava  o  que  hoje  é 
permitido, e o salário era desproporcional tornando-se injusto, uma vez que o ambiente não 
era adequado a realização e bom desempenho do trabalho. 

A  partir  disso,  somente  na  década  de  60,  houve  movimentações  para  melhorar  a 
Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). Em 1973 foram publicados os primeiros estudos 
acerca do assunto. Passaram a ser estudadas de forma científica os métodos de trabalho, os 
quais  contribuíram  para  que  hoje  a  qualidade  de  vida  no  trabalho  seja  considerada 
importante  diante  da produtividade,  indispensáveis  para manter-se  ativa organizações de 
qualquer ramo de atividade.

 Walton  (apud. RODRIGUES 2002, p. 83) 
Propõe algumas sugestões para  o melhoramento desta dimensão, dentre elas podemos 
citar: honorários razoáveis (...); condições físicas de trabalho (...); limite de idade (...) 
para o bem-estar das pessoas abaixo ou acima de uma certa idade. 

Neste sentido, evidencia-se que a insatisfação no local de trabalho pode enfraquecer o 
bom desempenho profissional, portanto todo local agradável vai gerar motivação e renderá 
muito  mais,  sendo  que  o  mesmo  será  desempenhado  com  mais  prazer,  uma  vez  que  o 
indivíduo passa maior parte do seu tempo no local de trabalho e é extremamente importante 
sentir-se bem neste local.

c)  Oportunidade imediata  para a  utilização e  desenvolvimento  da  capacidade 
humana.

Nas organizações, normalmente os trabalhos são divididos por tarefas. Muitas vezes, o 
funcionário não possui autonomia para desenvolver suas atividades. Neste sentido, Walton 
(apud. RODRIGUES 2002, p. 83) “salienta que o trabalho passou a ser fracionado, inábil e 
firmemente controlado. O planejamento e sua implementação tem tido caminhos distintos.” A 
partir  disso,  o  autor  estabelece  alguns  requisitos  para  o  atendimento  aceitável,  que  são: 
“autonomia no trabalho; múltiplas habilidades; informação e perspectivas; tarefas completas e 
planejamento”.

Para  Maslow  (apud.  RODRIGUES,  2002  )  a  autonomia,  a  competência  e  a 
independência  somente  poderão  ser  saciadas  através  de  recompensas  que  lhes  são  dadas 
inerentes por pessoas a si mesma, portanto cabe à  instituição permitir que o indivíduo exerça 
tais atividades.

Ao desenvolver  determinado trabalho  em uma organização,  e  o  mesmo indivíduo 
possua autonomia ao realizar suas tarefas, automaticamente sua auto estima será fortalecida 
aumentando a confiança em si próprio.

d) Oportunidade futura para crescimento contínuo e segurança.
Este bloco procura evidenciar a satisfação dos funcionários quanto ao seu crescimento 

dentro da organização. Todo indivíduo ao ingressar em uma empresa, procura identificar as 

3



XIII SIMPEP -  Bauru, São Paulo, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006

possibilidades de se fazer uma carreira profissional, bem como a solidez da empresa visando 
uma segurança no seu emprego. 

Neste sentido, RODRIGUES  (2002, p. 83) comenta que na concepção de Walton, o 
mesmo “ [...] focaliza a atenção na oportunidade de carreira. E é nele que surge uma barreira 
muitas vezes intransponível: a educação formal, que geralmente é pré-requisitos para posições 
mais elevadas dentro da organização” .

Para Fernandes (1996), a possibilidade de carreira, o crescimento pessoal e a segurança 
no emprego são fatores contemplados no crescimento contínuo e na segurança do indivíduo 
na organização.

Deste  modo,  cada  pessoa  deve  procurar  atualização,  ou  seja,  fazer  cursos,  assistir 
palestras, fazer treinamentos, de tal forma que possa melhorar a sua qualificação profissional.

e) Integração social na organização de trabalho
Na maior parte das organizações existem problemas de relacionamento entre  colegas 

de trabalho. Sempre que não existir uma integração entre eles, o reflexo acontece no dia-a-dia 
da empresa, fazendo com que as atividades não se desenvolvam de acordo com o esperado. 

Neste  sentido,  Walton (apud.  RODRIGUES 2002,  p.  84)  estabelece  alguns  pontos 
fundamentais para uma boa integração social no trabalho. “Inicialmente, prega a ausência de 
preconceitos de cor,  raça,  sexo, religião,  nacionalidade,  estilo de vida e  aparência física”. 
Desta forma, as organizações devem evitar  qualquer tipo de preconceitos,  pois isso traria 
ganhos na produtividade, bem como, no bem estar dos membros da equipe.

Os  padrões  de  interações  entre  os  indivíduos  constituem  o  núcleo,  da  razão  de 
fracassar em iniciar certas mudanças na instituição, provocando alterações  na qualidade de 
vida dos trabalhadores de tal organização e também no sucesso da empresa.

Vergara (2000, p. 167) afirma que 
A comunicação (...)  é a base do trabalho em equipe. Pensamentos e sentimentos 
precisam ser explicitados, numa comunicação franca, aberta e em clima de respeito 
mútuo. Problemas precisam vir à tona e ser resolvidos. Idéias inovadoras precisam 
ser lançadas e discutidas. As informações precisam fluir, porque esse fluxo não só 
alimenta o processo de comunicação como também afasta as  pessoas da alienação, 
inimiga do engajamento.    

Em toda e  qualquer  organização há diferenças  entre  os trabalhadores.  No entanto, 
torna-se  imprescindível  que  a  instituição  saiba  lidar  com  essa  situação,  possibilitando  a 
formação de uma equipe e que os mesmos façam parte dela, com intuito de identificar seus 
objetivos  e  caracterizando-se  em   bom  desempenho  da  tarefa  pré  destinada  a  cada  um, 
proporcionando um ambiente de trabalho mais alegre.

f) O constitucionalismo na organização do trabalho
O  modelo  de  administração  de  uma  empresa  pode  interferir  de  forma  direta  na 

satisfação ou insatisfação dos funcionários.  Deste modo, torna-se importante que se tenha 
alguns momentos para que os colaboradores interajam entre eles. Esse procedimento faz com 
que cada indivíduo tenha um comprometimento maior com a organização.  

Para  Walton  (  apud.  RODRIGUES  2002)  as  normas  que  estabelecem  direitos  e 
deveres dos trabalhadores, são como elementos chaves para fornecer uma alta qualidade de 
vida no trabalho. Também, na concepção do autor os aspectos mais importantes são o direito 
a privacidade, o de posicionamento e o direito a tratamento justo em todos os aspectos

g) O trabalho e o espaço total da vida.
Embora o trabalho seja imprescindível na vida de um indivíduo, no que se refere ao 

seu sustento, deve dispor parte do seu dia-a-dia à sua vida pessoal.
Neste sentido, Walton (apud. RODRIGUES 2002, p. 84) afirma que a “experiência de 

trabalho de um indivíduo pode ter efeito negativo ou positivo sobre outras esferas de sua vida, 
tais suas relações com sua família”.  Desta forma, é fundamental para o equilíbrio de um 
indivíduo,  que  o  mesmo  procure  mesclar  o  trabalho,  o  qual  é  necessário  para  sua 
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sobrevivência, com as demais tarefas, pois assim poderá evitar, inclusive, doenças provocadas 
pelo excesso de trabalho, tais como o stress. O bem estar com a família também interfere de 
forma direta no trabalho.

 Neste  sentido,   Bom  Sucesso  (1997),  afirma  que  as  organizações  precisam 
desempenhar certos papéis,  os quais tem como objetivo apoiar e conscientizar, afirmando 
ainda que as dificuldades emocionais advindas da vida pessoal interferem significativamente 
no  desempenho  das  atividades  profissionais  de  cada  um.  Assim  sendo,  as  características 
pessoais e os valores configuram, de forma individual, uma maneira de viver e de sentir, 
definindo os  fatores para a  satisfação.  As expectativas individuais  e  as  situações  de vida 
determinam a percepção sobre o trabalho, sendo mais do que o trabalho em si.

h) A relevância social da vida do trabalho
Este último bloco, na concepção de Walton (2002), procura medir o grau de satisfação 

dos empregados quanto à imagem que a empresa possui na sociedade. Trabalhar em uma 
empresa pode ser motivo de orgulho para seus colaboradores e para a sociedade. Em outras 
organizações, pode ser motivo de depreciação pessoal, isto é, denigre a imagem do indivíduo 
em função do mau conceito que esta possui junto à sociedade.

Assim sendo,  Walton (apud. Rodrigues 2002, p.85) denuncia a forma irresponsável 
com  a  qual  algumas  organizações  agem,  fazendo  com  que  “um  número  crescente  de 
empregados depreciem o valor de seus trabalhos e carreiras, afetando, assim, a  auto estima do 
trabalhador”.

Portanto, a qualidade de vida dos trabalhadores, advinda de incentivos por parte dos 
gestores, produzirá muito mais retorno à instituição conforme seus serviços prestados.

4. Metodologia

O estudo foi desenvolvido em um escritório de contabilidade em Chapecó/SC, o qual 
presta serviços na área à 30 anos. Possui uma  equipe de 10 pessoas, sendo 2 sócios e  8 (oito) 
colaboradores, atendendo 90 clientes fixos.

A técnica  para  coleta  de  dados,  se  deu  através  da  aplicação  de  questionário  com 
questões abertas, junto aos 8 colaboradores.

5. Análise qualitativa
Para  apresentação  da  análise  qualitativa,  volta-se  aos  objetivos  propostos  neste 

trabalho, que é o de desenvolver a análise dos dados a partir dos questionários respondidos.
Para a análise qualitativa, elaborou-se um questionário com questões abertas, o qual 

baseou-se no modelo de Walton, que foi dividido em 8 (oito) blocos.
O primeiro bloco divide-se em 3 perguntas e procura verificar a compensação 

justa e adequada.
De acordo com os respondentes, a maior parte deles consideram que:

TABELA 1 – Percepção da remuneração frente à função exercida
Alternativas Freqüência absoluta Freqüência relativa
Razoável                        03 37,5%
Fraca 02 25,0%
Bem remunerado 01 12,5%
Compatível 01 12,5%
Cada um faz a sua 01 12,5%
Total                        08 100%

Fonte: elaborado pelos autores

Conforme respostas obtidas na TABELA 1, 37,5% (trinta  e sete virgula cinco por 
cento) dos respondentes contam que sua remuneração é razoável, enquanto 25% (vinte e cinco 
por cento) dizem ser fraca e os demais, compatível, e  bem remunerado. 
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TABELA 2 – Remuneração diante do mercado de trabalho
Alternativas Freqüência absoluta Freqüência relativa
Boa 03                          37,5%
Compatível com o mercado 02 25,0%
Razoável 02 25,0%
Defasada perante os demais 01 12,5%
Total 08 100%
Fonte: elaborado pelos autores

Dos colaboradores desta instituição, 37,5% (trinta e sete virgula cinco por cento) dos 
respondentes, disseram que vêem sua remuneração diante do mercado de trabalho como boa, 
enquanto que 25% (vinte e cinco por cento) responderam ser razoável, 25% (vinte e cinco por 
cento), também responderam que é compatível com o mercado e 12,5% (doze vírgula cinco 
por cento) acham que está defasada perante outras empresas do mesmo ramo existentes no 
mercado.
TABELA 3 – Demonstrativo da proporcionalidade dos salários
Alternativas Freqüência absoluta Freqüência relativa
Sim 03                        37,5%
Não 02 25,0%
Proporcional ao cargo ocupado 01 12,5%
Desproporcional 01 12,5%
Não tenho conhecimento dos salários 01 12,5%
Total 08 100%
Fonte: elaborado pelos autores

Diante das  respostas,  percebe-se que 37,5% (trinta e  sete  virgula cinco por cento) 
acham  que  os  salários  são  compatíveis  entre  eles.  No  entanto  esse  mesmo  número  de 
colaboradores  demonstra  insatisfação,  pois  afirmam  que  não  há  proporcionalidade  ou  é 
desproporcional entre eles, e 25% (vinte e cinco por cento) responderam que não.

Em  resumo,  ao  bloco  compensação  justa  e  adequada,  pode-se  afirmar  que  os 
funcionários da instituição pesquisada, estão relativamente satisfeitos com os salários, tendo 
em vista as funções exercidas, comparando-se inclusive aos valores pagos pelo mercado.

No segundo bloco procurou-se saber como é a segurança no trabalho.
TABELA 4– Jornada de trabalho
Alternativas Freqüência absoluta Freqüência relativa
Boa                         03                         37,5%
Exaustiva 02 25,0%
Cansativa 01 12,5%
Bastante flexível 01 12,5%
Poderia ser reduzida 01 12,5%
Total 08 100%

Fonte: elaborado pelos autores
Nesta questão, 37,5 (trinta e sete virgula cinco por cento) dos respondentes, relatam 

que a jornada de trabalho é boa, enquanto que 25% (vinte e cinco por cento) classificam como 
exaustiva, 12,5% (doze virgula cinco por cento) acham cansativa e 12,5% (doze virgula cinco 
por cento) pensam que poderia ser reduzida, mesmo que, já trabalham de segunda a sexta-
feira, enquanto que 12,% (doze virgula cinco por cento) responderam que a jornada é bastante 
flexível.
TABELA 5 – Ambiente físico do trabalho
Alternativas Freqüência absoluta Freqüência relativa
Temperatura fria 03                          37,5%
Boa 02 25,0%
Agradável 02 25,0%
Não há ventilação 01 12,5%
Total 08 100%

Fonte: elaborado pelos autores

6



XIII SIMPEP -  Bauru, São Paulo, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006

A TABELA 5, mostra que  37,5% (trinta e sete vírgula cinco por cento) responderam 
que a temperatura é bastante fria no ambiente de trabalho, mas outros acham que é boa e 
agradável somando em 50% (cinqüenta por cento).
TABELA 6 – Equipamentos de segurança
Alternativas Freqüência absoluta Freqüência relativa
Há um extintor 04                        50,0%
Não  02 25,0%
Não  vejo  necessidade  de  usar  esses 
equipamentos 

01 12,5%

Não respondeu 01 12,5%
Total 08 100%

Fonte: elaborado pelos autores

Com  base  na  TABELA  6,  percebe-se  que  50%  (cinqüenta  por  cento)  dos 
colaboradores responderam que há extintores como equipamentos de segurança; 25% (vinte e 
cinco por cento) responderam que não há equipamentos de segurança no trabalho.  12,5% 
dizem que não há necessidade de equipamentos de segurança e, 12,5%  não responderam.

Conforme questionário respondido, no bloco segurança do trabalho,  diante das falas 
pode-se dizer que há certa insatisfação dos funcionários referente à jornada de trabalho, pois 
descrevem que: poderia ser reduzida; é cansativa; exaustiva devido a repetição do trabalho. A 
grande maioria salienta ainda que há equipamentos de segurança no ambiente de trabalho. 
Quanto ao ambiente físico do trabalho, percebe-se certa insatisfação dos funcionários, pois 
declaram que a temperatura do ambiente é fria. 

No terceiro  bloco,  buscou-se  saber  sobre  oportunidades e  desenvolvimento  da 
capacidade humana.
TABELA 7 – Autonomia
Alternativas Freqüência absoluta Freqüência relativa
Boa autonomia 04                        50,0%
Pouca autonomia 03 37,5%
Se não tenho autonomia, vou atrás 01 12,5%
Total 08 100%

Fonte: elaborado pelos autores

Nesta questão, 50% (cinqüenta por cento) responderam que tem boa autonomia, e 37,5 
(trinta e sete virgula cinco por cento) responderam que tem pouca autonomia. 12,5% (doze 
vírgula cinco por cento) dos respondentes ponderaram que se não possui autonomia, deve 
buscá-la.
TABELA 8 – Demonstrativo quanto às informações e perspectivas da instituição
Alternativas Freqüência absoluta Freqüência relativa
Com dificuldade 05                        62,5%
Não são claras, existe pouca informação 01 12,5%
Bom, as vezes nem sempre é transparente 01 12,5%
De forma distorcida e desorganizada 01 12,5%
Total 08 100%

Fonte: elaborado pelos autores

Esta questão,  mostra  um lado negativo da instituição,  pois  62,5% (sessenta  e dois 
vírgula cinco por cento) dos colaboradores, responderam que existe dificuldades para obter 
informações,  ou  são  repassadas  com  dificuldade.  12,5%  (doze  vírgula  cinco  por  cento) 
responderam que são boas, mas ao mesmo tempo, houve uma contradição, pois completaram 
que nem sempre é transparente.
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TABELA 9 – Planejamento das atividades
Alternativas Freqüência absoluta Freqüência relativa
Não é feito 02                        25,0%
Feito da melhor maneira possível 02 25,0%
Sim, pelos responsáveis da empresa e dos 
impostos

02 12,5%

No meu setor é feito, mas nunca consigo 
realizar

01

Vem de muitos anos, vão se adequando 01 12,5%
Total 08 100%

Fonte: elaborado pelos autores

Quanto ao planejamento de atividades TABELA 9, as respostas estão equilibradas, 
pois 25% (vinte e cinco por cento) responderam que não fazem planejamento, 25% (vinte e 
cinco por cento) disseram que é feito da melhor maneira possível, 25% (vinte e cinco por 
cento)  também responderam que  é  feito  pelos  responsáveis  pela  instituição,  podendo  ser 
elaborado de acordo com cada setor.

Este bloco 4, objetiva verificar a oportunidade futura para crescimento contínuo e 
segurança
TABELA 10 – Viabilização do crescimento profissional
Alternativas Freqüência absoluta Freqüência relativa
Sim, através de cursos 04 50,0%
Não viabiliza 03 37,5%
Aprende-se bastante, mas tem que correr 
atrás

01 12,5%

Total 08 100%
Fonte: elaborado pelos autores

Conforme as respostas constantes na TABELA 10, 50% (cinqüenta por cento) dos 
colaboradores,  responderam que a instituição viabiliza crescimento profissional através de 
cursos, e 37,5% (trinta e sete virgula cinco por cento) disseram que a instituição não viabiliza 
crescimento  profissional.  Desta  forma,  percebe-se  que  nem  todos  os  colaboradores  são 
beneficiados pelos cursos promovidos pela empresa.
TABELA 11 – Viabilização do crescimento pessoal 
Alternativas Freqüência absoluta Freqüência relativa
Não viabiliza 03 37,5%
Sim 02 25,0%
Não responderam 02 25,0%
Pouco 01 12,5%
Total 08 100%

Fonte: elaborado pelos autores

De acordo com os respondentes, 37,5% (trinta e sete virgula cinco por cento) afirmam 
que a instituição não viabiliza crescimento pessoal, enquanto que 25% (vinte e cinco por 
cento) responderam que sim. Outros 25% (vinte e cinco por cento) não responderam e 12,5% 
(doze virgula  cinco por  cento)  acham que viabiliza  pouco crescimento.  Verifica-se que a 
maior parte dos colaboradores,  não estão satisfeitos com o crescimento pessoal  dentro da 
instituição, pois o fato dos respondentes que não opinaram, dão índices que isso não está 
muito claro para eles.
TABELA 12 – Oferta de capacitação e treinamentos 
Alternativas Freqüência absoluta Freqüência relativa
Sim 05 62,5%
Não oferece 02 25,0%
Própria não, mas auxilia 01 12,5%
Total 08 100%

Fonte: elaborado pelos autores

8



XIII SIMPEP -  Bauru, São Paulo, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006

Com base  na  TABELA 12,  62,5%  (sessenta  e  dois  virgula  cinco  por  cento)  dos 
colaboradores  responderam  que  é  oferecido  pela  empresa  capacitação  e  treinamentos, 
enquanto que 25% (vinte cinco por cento) responderam que não oferece nenhum treinamento, 
os quais sentem falta de aperfeiçoamento. E 12,5% (doze virgula cinco por cento) disseram 
que  a  própria  instituição  não  viabiliza,  mas  auxilia,  sempre  que  tem  oportunidade,  no 
pagamento de cursos de aperfeiçoamentos conforme a área.

 Resumindo  este  bloco,  cabe  destacar  que  o  escritório  Stay,  está  suprindo  as 
necessidades dos funcionários proporcionando cursos e  com isso atende a  necessidade de 
incentivos e motivação aos funcionários, conforme já vem proporcionando. 

No bloco 5, buscou-se identificar a integração social na organização do trabalho
TABELA 13 – Relacionamento entre os funcionários 
Alternativas Freqüência absoluta Freqüência relativa
Bom 04 50,0%
Normal 01 12,5%
Todos se relacionam muito bem 01 12,5%
Não  tenho restrições,  não  tenho  contato 
com os demais funcionários

01 12,5%

Acho que a equipe é boa e bem formada 01 12,5%
Total 08 100%

Fonte: elaborado pelos autores

No âmbito geral, os colaboradores responderam que é bom o relacionamento entre os 
colegas da instituição e que a equipe é bem formada, fazendo com que se tenha uma equipe 
mais  coesa  e  que  se  trabalhe  com  mais  satisfação.  Neste,  o  relacionamento  entre  os 
funcionários é muito bom, de acordo com as respostas, 62,5% (sessenta e dois vírgula cinco 
por cento) disseram que todos se relacionam muito bem; acho que a equipe é boa e bem 
formada, com relacionamento bom, tanto profissional quanto pessoal; todos se relacionam 
bem; neste aspecto é muito bom o relacionamento.
TABELA 14 – Existência de preconceito na instituição
Alternativas Freqüência absoluta Freqüência relativa
Não 05 62,5%
Acredito que não 01 12,5%
Que eu tenha percebido não 01 12,5%
Penso que não 01 12,5%
Total 08 100%

Fonte: elaborado pelos autores

Conforme  as  respostas  na  TABELA  14,  não  há  nenhum  tipo  de  preconceito,  na 
empresa,  pois  62,5% (sessenta  e dois  vírgula cinco por cento) responderam que não há 
preconceito, variando as respostas entre os demais, mas concordando com  a maioria. 

Quanto ao bloco 6, verificou-se o constitucionalismo na organização do trabalho
Este  bloco  procurou  questionar  junto  aos  colaboradores  do  escritório  Stay,  se  há 

privacidade no ambiente de trabalho e liberdade de expressão.
Sintetizando o bloco o constitucionalismo na organização do trabalho, os funcionários 

da instituição revelaram-se insatisfeitos mediante a questão  privacidade: não há privacidade; 
grande parte dos funcionários estão na mesma sala; tenho menos privacidade que gostaria de 
ter;  não se tem privacidade. Quanto à liberdade de expressão, relatam que: é bem aceita; 
temos a  liberdade de falar,  mas nunca somos ouvidos;  boa,  geralmente falo o  que penso 
expondo minha opinião.

Para muitos dos respondentes, a liberdade de expressão é um tanto que restrita, uma 
vez que o indivíduo ao expressar algo que contradiz com a opinião dos superiores ou com 
grande parte das pessoas que o rodeiam, seja descriminado na organização, deixando de opi-
nar quando necessário.
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De um modo simples,  o modelo de administração de uma empresa pode despertar 
diversos resultados nos indivíduos, tanto de satisfação quanto de insatisfação dos indivíduos. 
Conforme  Zanelli (2002), contempla que é muito importante em uma organização, reservar e 
dedicar alguns momentos durante o trabalho para que haja troca de idéias entre os mesmo. 
Uma vez que há diferentes formas de pensar e agir entre eles, e cada um pode expor suas 
idéias  e  contribuir  com  bom  desenvolvimento  do  trabalho.  Realçando  que  em  muitas 
organizações o funcionário não tem oportunidade de opinar, pois os patrões e superiores não 
permitem que este lance sua idéia.

No bloco 7, buscou-se saber sobre o trabalho e espaço total da vida
TABELA 15 – Importância do trabalho na sua vida 
Alternativas Freqüência absoluta Freqüência relativa
É fundamental 03 37,5%
Extremamente necessário 01 12,5%
Essencial para se ter uma vida tranqüila 01 12,5%
Importante,  desde  que  não  interfira  na 
relação familiar

01 12,5%

É muito bom trabalhar, ser útil 01 12,5%
É uma etapa do dia que me sinto realizado 01 12,5%
Total 08 100%

Fonte: elaborado pelos autores
Atualmente é comum dizer que o trabalho é muito importante na vida do ser humano. 

De acordo com o relato  dos  colaboradores,  suas respostas  não foram diferentes,  ou seja, 
afirmam que o trabalho é fundamental e extremamente necessário.
TABELA 16 – Percepção sobre a carga horária
Alternativas Freqüência absoluta Freqüência relativa
Boa 03 37,5%
Poderia ser reduzida 03 37,5%
Exaustiva 01 12,5%
Deve-se  pensar  no  trabalho  e  não  em 
carga horária

01 12,5%

Total 08 100%
Fonte: elaborado pelos autores

Dentre os respondentes,  37,5% (trinta e sete virgula cinco por cento) dizem que a 
carga horária é adequada e outros 37,5% (trinta e sete virgula cinco por cento) responderam 
que poderia ser reduzida. Em entrevista informal apurou-se que o horário trabalhado é de 
segunda a sexta-feira, e 12,5% (doze vírgula cinco por cento) afirmaram que a carga horária é 
exaustiva, enquanto que 12,5% (doze vírgula cinco por cento) responderam que não se deve 
pensar em carga horária e sim no trabalho a ser desenvolvido.
TABELA 17  – Tempo para o lazer e à família
Alternativas Freqüência absoluta Freqüência relativa
Falta tempo para a família 03 37,5%
Procuro conciliar o tempo 02 25,0%
É boa 01 12,5%
Sempre tenho um tempo para meu lazer 01 12,5%
Pouco tempo para os amigos 01 12,5%
Total 08 100%

Fonte: elaborado pelos autores

Pelas respostas obtidas, 37,5% (trinta e sete vírgula cinco por cento) dos respondentes, 
afirmam que falta tempo para ficar com a família, ou amigos, e 25%  (vinte e cinco por cento) 
dizem que conseguem conciliar  o tempo entre o trabalho,  família e lazer,  e  12,5% (doze 
vírgula  cinco  por  cento)  responderam  que  é  boa.  No  entanto,  ao  verificar  o  perfil  dos 
respondentes, verifica-se que 75% (setenta e cinco por cento) dos colaboradores são solteiros, 
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os quais tem um envolvimento menor com as obrigações entre os laços familiares, ou seja, as 
responsabilidades são tratadas com menor grau de interferência em sua vida.

Resumindo, neste bloco trabalho e seu espaço de vida, os funcionários destacam que o 
trabalho é fundamental, conforme suas falas: fundamental pois o convívio na sociedade é uma 
necessidade, e o ganho (remuneração) é primordial. Tem um papel importante desde que não 
interfira na relação familiar; é fundamental; extremamente necessário. Poderia reduzir  a carga 
horária  mesmo trabalhando de  segunda a  sexta-feira,  ainda falta  tempo para  estar  com a 
família,  uma vez  que  trabalhar  durante  o  dia  e  estudar  à  noite  torna  cansativo,  restando 
somente o final de semana, para dedicar-se a família, na opinião de alguns respondentes.

Verificou-se no bloco 8 a relevância social na vida do trabalho
TABELA 18 – Imagem da instituição para a sociedade
Alternativas Freqüência absoluta Freqüência relativa
Uma imagem boa 05 62,5%
Uma imagem tradicional 01 12,5%
É muito influente 01 12,5%
Poderia  ser  melhor  em  organização 
interna

01 12,5%

Total 08 100%
Fonte: elaborado pelos autores

Para a maioria dos colaboradores, ou seja, 62,5% (sessenta e dois vírgula cinco por 
cento) responderam que a instituição pesquisada tem uma imagem boa perante a sociedade, 
ou seja, imagem de respeito. Apenas 12,5% (doze vírgula cinco por cento) responderam que 
poderia ser melhor, mas no que se refere à organização interna.
TABELA 19 – Como é trabalhar na instituição, na visão dos colaboradores
Alternativas Freqüência absoluta Freqüência relativa
Bom 04 50,0%
Muito bom 01 12,5%
É gratificante 01 12,5%
Descobri que salário não motiva 01 12,5%
O tempo trouxe uma certa segurança 01 12,5%
Total 08 100%
Fonte: elaborado pelos autores

De acordo com 50% (cinqüenta por  cento) dos colaboradores,  é bom trabalhar na 
instituição Stay, variando as demais respostas em: muito bom, e, gratificante.

Para uma organização, é necessário promover aos indivíduos um crescimento pessoal, 
uma vez que o conduza a melhorar a relação com o grupo e o grupo com a organização.
Este bloco tem como objetivo, medir a qualidade de vida no trabalho através da percepção do 
funcionário, no que diz respeito à responsabilidade social da instituição na comunidade, bem 
como a qualidade dos serviços que são prestados.

De acordo com os questionários respondidos, é muito bom trabalhar na instituição 
pesquisada, pois os respondentes vêem na instituição uma empresa idônea e com um conceito 
muito bom diante  da sociedade,  o   que para eles passa uma segurança muito grande,  ao 
mesmo tempo que afirmam ser gratificante, poder fazer parte do grupo de colaboradores da 
mesma.

6. Considerações finais 
A qualidade de vida no trabalho é algo primordial na vida de todo ser humano. Um 

trabalhador deve conciliar o trabalho, família e lazer, pois com isso ele pode prevenir uma sé-
rie de doenças, de forma preventiva, dentre as quais destaca-se o stress.
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Desta forma,  buscou-se identificar o  grau de satisfação,  bem como o ambiente  de 
trabalho  dos  profissionais  (contadores  e  auxiliares)  em  um  escritório  de  contabilidade 
localizado no centro da cidade de Chapecó/SC, o qual conta com 8 (oito) colaboradores.

A coleta de dados, se deu através de um questionário com perguntas abertas, sendo o 
mesmo dividido em 8 (oito) blocos o qual foi baseado no modelo de Walton. 

De acordo com os respondentes, o resumo de cada bloco, pode ser assim configurado:
Bloco  1,  verificou  sobre  a  compensação  justa  e  adequada,  os  quais  estão  relativamente 
satisfeitos com os salários. Bloco 2, buscou saber sobre a segurança no trabalho, onde os 
colaboradores responderam que há  equipamentos  de segurança.  Bloco 3,  perguntou sobre 
oportunidade  e  desenvolvimento  da  capacidade  humana,  onde  responderam que  tem boa 
autonomia. Bloco 4, atendeu à oportunidade futura para crescimento contínuo e segurança, e 
neste, verificou-se que a organização viabiliza crescimento profissional. Bloco 5, relatou a 
integração  social  na  organização  do  trabalho,  os  quais  responderam  que  é  bom  o 
relacionamento entre os colegas da organização e não há preconceitos na empresa. Bloco 6, 
verificou o constitucionalismo na organização do trabalho. Bloco 7, constatou o trabalho e o 
espaço total da vida, sendo que os funcionários destacam que o trabalho é fundamental e 
necessário para a vida de um ser humano. Por último, o bloco 8, identificou a relevância 
social  na  vida  do  trabalho.  De  acordo  com os  colaboradores  do  escritório  é  muito  bom 
trabalhar na organização Stay, pois, para eles, o escritório é idôneo e com conceito muito bom 
diante da sociedade.
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