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Resumo 
 
A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) afeta diretamente a produtividade dos funcionários 

das empresas, e vários estudos têm se desenvolvido para integrar o homem ao seu trabalho. 

Neste contexto, este estudo pretendeu investigar, com base no modelo proposto por Walton, a 

QVT dos gerentes da construção civil. Utilizou-se pesquisa quantitativa, com questionários 

estruturados aplicados a 30 gerentes do setor da construção civil, de diversas regiões do 

país. Os resultados mostraram que os indicadores de QVT; aspectos comportamentais e 

oportunidades de crescimento foram os mais bem avaliados, enquanto: condições no 

ambiente de trabalho; compensação justa e adequada; integração social da empresa; 

trabalho e espaço total de vida e uso e desenvolvimento das capacidades figuraram entre os 

quesitos avaliados negativamente. 
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1. Introdução 

Considerando a importância que as condições no ambiente de trabalho assumiu nos 
últimos anos, na vida das pessoas, a preocupação com aspectos ligados às dimensões do 
mesmo, tem evidenciado uma evolução no bem-estar dos indivíduos. Por volta dos anos 90, o 
movimento da Qualidade de Vida no Trabalho – QVT, evoluiu crescentemente no Brasil e no 
mundo. Este fato, pode ter ocorrido muitas vezes pela própria expansão dos Programas de 
Qualidade Total, onde os fatores humano e social assumem um papel de relevância nas 
organizações.  

O setor da construção civil apresenta um quadro atual com inúmeras características 
que justificam estudos organizacionais com abordagens nos processos e condições de 
trabalho. O alto índice de acidentes e mortes, aliado às péssimas condições de trabalho 
acabam dificultando o desenvolvimento pessoal e profissional do funcionário. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a QVT dos gerentes da construção 
civil. Foi aplicado o modelo de Walton (1973), com o levantamento de indicadores 
quantitativos de QVT avaliando-se 6 principais critérios: condições no ambiente de trabalho; 
compensação justa e adequada; aspectos comportamentais; oportunidades de crescimento; 
integração social da empresa; trabalho e espaço total de vida e uso e desenvolvimento das 
capacidades.   

O objeto de estudo foi um grupo de gerentes de um curso de pós-graduação Lato 
Sensu “Gestão e Inovações Tecnológicas na Construção Civil” da Universidade Federal de 
Lavras. Os entrevistados são profissionais que ocupam cargos gerenciais ou de supervisão. 
Dentre eles, destacam-se engenheiros civis, arquitetos e tecnólogos em segurança no trabalho, 
de diferentes regiões do país.  

Inicialmente foi abordada de forma sucinta a QVT e sua evolução. Logo após, foi 
caracterizado o setor da construção civil destacando suas principais características, bem como 
sua importância no cenário nacional.  
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2. A Qualidade de Vida no Trabalho e sua evolução 

 
As teorias administrativas centradas nas pessoas tornaram-se a base dos estudos de 

Qualidade de Vida no Trabalho, onde aparecem como principais teóricos: Mayo, Maslow, 
McGregor e Herzberg (GUIMARÃES E MACÊDO, 2005). 

Os estudos sobre QVT iniciaram-se na Inglaterra com Emery Trist e seus 
colaboradores no Tavistock Institute em Londres (1950), com a linha da abordagem Sócio-
Técnica. No estudo, foram avaliadas questões como conflitos interpessoais, paradas e 
diminuição da produção e absenteísmo devido às alterações nos meios de produção em uma 
mina de carvão. 

Um dos trabalhos mais importantes de acordo com Vasconcelos (2001) é do clássico 
Elton Mayo no início do anos 20. Mayo investigou como as alteração em fatores externos ao 
indivíduo influenciavam a produtividade dos operários. Alguns anos mais adiante, cita-se as 
contribuições de Maslow com a hierarquia das necessidades, composta por cinco necessidades 
fundamentais: fisiológicas, segurança, social, estima e auto-realização e Herzberg com a  
abordagem da QVT como fatores higiênicos, geradores de insatisfação e os fatores 
motivacionais, geradores de satisfação (VASCONCELOS,2001). 

Para implantação de novos sistemas gerenciais otimizando o desempenho 
organizacional, há uma necessidade de se considerar o principal recurso de uma organização, 
o humano. Neste sentido, a negligência deste “recurso” pode representar o fracasso para 
muitas empresas.  

A preocupação com a qualidade de vida no trabalho é algo que está diretamente ligado 
à produtividade da empresa. Funcionários satisfeitos e motivados são mais comprometidos 
com o trabalho, e em condições ótimas de saúde aliada a um ambiente saudável, chega-se à 
qualidade e produtividade pretendidas.  

Segundo Limongi França (2003), citado por Alcântara (2004), a Qualidade de Vida 
está relacionada com a compreensão das condições de vida no trabalho, onde pode-se incluir 
elementos como: bem- estar, garantia de saúde e segurança física, mental e social.   

Alcântara (2004), cita que os benefícios de se investir em Qualidade de Vida no 
Trabalho podem ser: a melhor qualidade e motivação no trabalho, a redução do número de 
doenças e afastamento, a oportunidade de crescimento pessoal-profissional e a otimização dos 
recursos da empresa. 

Na opinião de Albuquerque e Limongi França (1998), “Qualidade de Vida no 

Trabalho é um conjunto de ações de uma empresa que envolve diagnóstico e implementação 

de melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais dentro e fora do ambiente de 

trabalho, visando propiciar condições plenas de desenvolvimento humano para e durante a 

realização do trabalho”. 

Assim, pode-se dizer que a Qualidade de Vida do empregado está diretamente ligada 
com a sua produtividade. Como o conceito inclui vários elementos que vão impactar nas 
condições de vida no trabalho e no próprio grau de satisfação destes, entende-se que investir 
nesta área pode gerar grandes retornos para as empresas.  
 
 
3. O setor da construção civil 
 

O setor de construção civil tem sido um importante demonstrador da economia no 
Brasil. Em tempos de crise é um dos setores que mais sofre impacto, pois está relacionado 
tanto à baixa quanto à alta camada econômica. Seu desenvolvimento está ligado ao salário dos 
trabalhadores, ao investimento do governo, a confiança do empreendedor, por isso seu forte 
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envolvimento com a economia brasileira. 
Conforme números da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), de 

acordo com Ribeiro (2004), “em 2000 a contribuição da construção civil para a formação do 

PIB foi de 9,06%, sendo que em 2002 este número caiu para 7,96%. Desde 2000 o setor não 

registra crescimento, sendo que, desde maio de 2001, o saldo de geração de empregos no 

setor é negativo”. Entretanto, apesar do que mostram os dados, a indústria da construção civil 
é uma das responsáveis pela estrutura econômica do país.  

Há ainda que ressaltar que a construção civil é a que mais absorve mão-de-obra no 
setor urbano. Porém, essa mão-de-obra é não qualificada e, conseqüentemente, em períodos 
de recessão, é uma das que mais sofre com o desemprego. 

A infra-estrutura desse setor em relação aos riscos de trabalho é indiscutivelmente 
baixa. Constata-se que é responsável por 22,8% dos casos de óbitos por acidentes de trabalho. 
E quanto às causas, de acordo com Machado e Gómez (1994), esses são provocados pelo 
sistema de transporte (51,5%), quedas (13,6%), quedas de objetos (12,1%) e traumatismos por 
força de pressão, aparatos de transmissão, congelamento e eletrocussão (7,6%). Em relação às 
partes do corpo, a cabeça é a mais atingida, vindo em seguida o tronco.  

Diante desses dados, sabe-se que não há um rígido sistema de segurança relacionado 
ao setor. O que poderia impactar em uma significativa redução do número de acidentes de 
trabalho seria a adoção de uma política de Engenharia de Segurança e Medicina no Trabalho 
obrigatória para empresas com mais de 100 empregados. Porém, conforme registrado pelo 
Anuário Estatístico do IBGE, de acordo com Ribeiro (2004), cerca de 82,8% das empresas de 
construção civil são consideradas pequenas, ou seja, com menos de 50 empregados. Em 
decorrência disso, a prevenção e fiscalização desse setor fica deficitária, tornando de 
responsabilidade da construtora os cuidados devidos.  

Para que o setor de construção civil assuma com maior destaque seu papel de suporte 
da infra-estrutura econômica do país, seu contexto precisa ser mudado em relação à 
qualificação da mão-de-obra, maior prevenção de acidentes, fiscalização do uso dos 
equipamentos de segurança, maior produtividade, menor desperdício e menor custo e 
principalmente a adoção de programas completos de QVT.  
 
 
4. Metodologia e modelo adotado 
 

Para a realização deste trabalho utilizou-se com objeto de estudo um grupo de gerentes 
participantes de um curso de pós-graduação Lato Sensu “Gestão e Inovações Tecnológicas na 
Construção Civil” da Universidade Federal de Lavras. Os entrevistados são profissionais que 
ocupam cargos gerenciais ou de supervisão. Dentre eles, destacam-se engenheiros civis, 
arquitetos e tecnólogos em segurança no trabalho, de diferentes regiões do país.  

A motivação principal deste estudo foi avaliar a Qualidade de Vida no Trabalho dos 
gerentes da construção civil. Aplicando-se o modelo de Walton (1973), foram levantados 
indicadores quantitativos de QVT avaliando-se 6 principais elementos: condições no ambiente 
de trabalho; compensação justa e adequada; aspectos comportamentais; oportunidades de 
crescimento; integração social da empresa; trabalho e espaço total de vida e uso e 
desenvolvimento das capacidades.   

A metodologia adotada foi a pesquisa quantitativa. De acordo com Diehl e Tatim 
(2004), “pesquisa quantitativa caracteriza-se pelo uso da quantificação tanto na coleta 

quanto no tratamento das informações por meio e técnicas estatísticas, desde as mais 

simples, como percentual, média, desvio-padrão, às mais complexas, como coeficiente de 

correlação, análise de regressão, etc., com o objetivo de garantir resultados e evitar 
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distorções de análise e de interpretação, possibilitando uma margem de segurança maior 

quanto às inferências”. 

Os questionários utilizados foram os estruturados com perguntas fechadas, aplicados a 
30 gerentes da construção civil. Segundo Babbie (1999), o questionário fechado possibilita 
uma maior uniformidade das perguntas e respostas tornado-as mais objetivas, além, de dar 
mais clareza às perguntas facilitando seu entendimento. 
 Optou-se pela utilização do modelo de Walton (1973),  por considerar-se o mais 
abrangente. Uma adaptação ao modelo foi feita com objetivo de melhor adequação à realidade 
do objeto de estudo. 
 
Tabela 1: Modelo de Walton para avaliação da QVT 

Critérios  Indicadores de QVT 
Condições de trabalho Equidade interna e externa 

Jsutiça na compensação 
Partilha de ganhos de produtividade 

Condições de trabalho Jornada de trabalho razoável 
Ambiente físico seguro e saudável 
Ausência de insalubridade 

Uso e desenvolvimento das capacidades Autonomia 
Autocontrolerelativo 
Qualidade múltiplas 
Informações sobre o processo total de 
trabalho 

Oportunidades de crescimento e segurança Possibilidade de carreira 
Crescimento pessoal 
Perspectiva de avanço salarial 
Segurança do emprego 

Integração social da organização Ausência de preconceitos 
Igualdade 
Mobilidade 
Relacionamento  
Senso Comunitário 

Constitucionalismo Direitos de proteção ao trabalhador 
Privacidade pessoal 
Liberdade de expressão 
Tratamento imparcial 
Direitos trabalhistas 

O trabalho e o espaço total de vida Papel balanceado no trabalho 
Estabilidade de horários 
Poucas mudanças geográficas 
Tempo para lazer da família 

Relevância social do trabalho na vida Imagem da empresa 
Responsabilidade social da empresa 
Responsabilidade pelos produtos 
Práticas de emprego 

Fonte: Adaptado de Walton (1973) apud Honório (2002) 
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5. Resultados e Discussão 
 

Os entrevistados São oriundos de diversas regiões do país. Este aspecto vem como 
contribuição para este trabalho no que diz respeito à diversidade de opiniões de diferentes 
pessoas de várias regiões do país. Na TABELA 1 é informado o número de entrevistados 
divididos nos respectivos estados de atuação das empresas onde trabalham.  
 
Tabela 2: Número de entrevistados por estado 
 UF de 

atuação 
empresas 

RJ AM MG MA SP DF  AC GO SE Total 

  Número  de 
entrevistados 

 3 1 11 2 3 4 2 3 1 30 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

Uma avaliação do perfil dos entrevistados revela que 64% deles são engenheiros civis, 
29% são arquitetos e 7% são tecnólogos em segurança no trabalho.  A idade da grande 
maioria, 71%, não passa dos 40 anos, tendo portando, uma experiência profissional como 
gerentes relativamente baixa, em torno de 5 anos. 

Uma grande parte dos entrevistados trabalha em empresas do setor público, fato que 
reforça um alto índice de empresas que não possuem programas de QVT, 53,6%. Outras 
justificativas apresentadas para as empresas não possuírem tais programas foram: a empresa 
ser de pequeno porte, falta de interesse da administração e contenção de gastos. Este último 
item chama a atenção, pois, ainda existe uma falta de informação ou mesmo conscientização 
de que investimentos nesta área podem gerar grandes retornos para as empresas. 

Entre as empresas que possuem, os itens mais citados que compõe os programas foram 
de QVT foram: programas de capacitação e treinamento, pesquisas organizacionais, plano de 
saúde, ginástica laboral, biblioteca, equipes de auto-conhecimento, atividades culturais, 
SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho) e linhas de crédito. 
Todos os entrevistados consideraram que a adoção de programas de QVT tem um impacto 
positivo na qualidade e produtividade no trabalho.  

Analisando-se os resultados, pode-se observar que os indicadores de QVT: aspectos 
comportamentais e oportunidades de crescimento foram os mais bem avaliados. Enquanto os 
indicadores: condições no ambiente de trabalho, compensação justa e adequada; integração 
social da empresa; trabalho, e espaço total de vida e uso e desenvolvimento das capacidades 
figuraram entre os quesitos avaliados negativamente. Partindo para uma análise individual das 
variáveis indicadoras de QVT, conforme proposto por Walton, os resultados são 
demonstrados sob a forma de tabelas, que seguem abaixo: 
 
Tabela 3: Indicador de QVT: Condições no ambiente de trabalho 

Condições no ambiente de trabalho Sim (%) Não (%) 

O ambiente de trabalho é ideal para o desempenho da função 75 25 

A empresa promove alguma atividade relacionada à saúde 
ocupacional 

37,5 62,5 

A empresa aplica normas de higiene e segurança no trabalho 61,3 38,7 

Fonte: Dados da pesquisa 
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               As condições no ambiente de trabalho dos gerentes da construção civil, conforme os 
resultados, ainda estão bem longe do ideal. Os altos índices negativos, principalmente os 
relacionados à saúde ocupacional revelam ainda uma falta de preocupação das empresas com 
a saúde dos funcionários.  
 
Tabela 4: Indicador de QVT: Compensação justa e adequada no trabalho 

Compensação justa e adequada no trabalho Sim (%) Não (%) 
Seu salário está de acordo com o que você produz 34,4 65,6 
Você recebe algum tipo de benefício da empresa 43,8 56,2 
Há partilha de ganhos de produtividade 37,5 62,5 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 
Este item de QVT revela e equidade no trabalho. A primeira questão abordada, salário, 

comparado à capacidade de produção de cada gerente foi considerada como não compatível 
para 65,6% dos entrevistados. É ainda reforçada pela concessão de benefícios na empresa e 
partilha em ganhos de produtividade, com 56,2% e 62,5% respectivamente de respostas 
negativas.  

A análise desta variável é que os gerentes estão insatisfeitos com suas recompensas 
financeiras (remunerações fixa e variável). Este fato pode constatado ser por meio dos dados 
apresentados acima.  
 
Tabela 5: Indicador de QVT: Aspectos comportamentais 

Aspectos comportamentais Sim (%) Não (%) 

A empresa aceita e incentiva que você adote novas tecnologias, 
métodos e processos que tragam mais qualidade e produtividade 

77,4 22,6 

Seu trabalho oferece segurança 56,2 46,8 

Você é admirado pelas suas qualidades profissionais 84,4 15,6 

Se fosse possível você mudaria de emprego 77,4 22,6 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 
Em relação aos aspectos comportamentais, o que se pode auferir é que as avaliações 

dos gerentes foram de certa forma positivas, com altos índices. Verifica-se que 77,4% dos 
gerentes consideram que a empresa aceita e incentiva a adoção de novas tecnologias e 
processos. Esta abertura da empresa acaba impactando no enriquecimento do cargo ou função.  

Para os 84,4% dos gestores da construção civil entrevistados, eles são admirados por 
suas qualidades profissionais. Isto demonstra uma política de valorização humana. Porém, um 
dado importante levantado por este trabalho é que 77,4% deles mudaria de emprego se 
possível. O último índice enfatiza uma baixa motivação dos gerentes para com a empresa. 
Muitos não o fazem por trabalharem em empresas públicas onde o sistema de relações de 
trabalho é diferente do privado. 
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Tabela 6: Indicador de QVT: Oportunidades de crescimento 
Oportunidades de crescimento Sim (%) Não (%) 

Os treinamentos promovidos pela empresa contribuem para um 
melhor desempenho de suas tarefas 

84,4 16,6 

A empresa promove ou estimula que seus funcionários participem de 
cursos, treinamentos e palestras técnicas 

75 25 

A empresa tem um plano de carreira que motive seu 
desenvolvimento pessoal 

50 50 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

As empresas para a maioria dos entrevistados promovem ou incentivam a participação 
dos gerentes em treinamentos, cursos, palestras técnicas, sendo na opinião deles um 
importante fator para o desenvolvimento das tarefas. Todavia, em 50% das empresas o 
pessoal não está motivado a trabalhar.  
 
Tabela 7: Indicador de QVT: Integração social da empresa, trabalho e espaço total de vida 

Integração social da empresa, trabalho e espaço total de vida Sim (%) Não (%) 

Você se relaciona bem com seus colegas de trabalho 100 ---- 

Sua família participa de alguma atividade promovida pela empresa 32,3 67,7 

Sua família está satisfeita com o número total de horas que você 
dedica a ela 

46,7 53,3 

Sua jornada de trabalho está de acordo com sua capacidade física e 
mental 

75 25 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 
Conforme pode ser observado através dos resultados, a participação da família na vida 

do funcionário ainda é muito pequena. Apenas 32,3% dos respondentes disseram que suas 
famílias participam de algumas atividades promovidas pela empresa. Em relação à satisfação 
da família com o número de horas dedicadas a ela, este índice sobe um pouco para 46,7%, 
mas inda não muito significativo. Do total de questionários aplicados, em 25% deles as 
respostas dadas para a questão de compatibilidade de jornada de trabalho com capacidade 
física e mental foi negativa.  
 
Tabela 8: Indicador de QVT: Uso e desenvolvimento das capacidades 

Uso e desenvolvimento das capacidades Sim (%) Não (%) 

Você tem autonomia no trabalho 62,5 37,5 

A empresa valoriza a utilização de qualidades múltiplas de seus 
funcionários 

62,5 37,5 

Você participa das decisões da empresa 56,3 43,7 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Este item de QVT está diretamente ligado à motivação no trabalho. Verifica-se uma 
certa desmotivação de acordo com os resultados apresentados. Para a pergunta direcionada à 
autonomia no trabalho obteve-se um índice negativo de 37,5%. O mesmo valor se repete para 
a valorização da empresa para as qualidades múltiplas dos funcionários. A participação dos 
entrevistados nas decisões da empresa é reconhecida na visão de 56,3% deles.  
 
 
6. Conclusão 
 

Com base nos dados observados conclui-se que a QVT dos gerentes da construção 
civil está em níveis preocupantes. Ao mesmo tempo em que se tem avaliações positivas com 
altos índices, observa-se em proporção um pouco menor, a presença de indicadores com 
avaliações negativas.  

Os índices, condições no ambiente de trabalho e compensação justa e adequada, de 
acordo com Herberg, representam os fatores de satisfação. Eles não são capazes de aumentar 
a satisfação, porém, quando avaliados em níveis baixos geram insatisfação no trabalho.  Já os 
outros indicadores de QVT avaliados, representam os fatores motivacionais, que geram 
satisfação no indivíduo e elevam a motivação no trabalho.  

No estudo em questão, pode-se dizer que os gerentes estão bastante insatisfeitos com o 
trabalho, e, apesar dos índices dos fatores motivacionais serem bem maiores comparados aos 
satisfacionais, ainda há desmotivação entre os entrevistados.  

A dificuldade de adoção de programas de QVT no ambiente de trabalho é reforçada 
nas organizações públicas. Conforme o presente estudo, quase 30% dos entrevistados 
pertencem a estas organizações. A falta de interesse dos diretores ou proprietários das 
empresas também constitui obstáculos para o avanço na melhoria da QVT das pessoas que 
ocupam cargos gerenciais.  

Finalmente, conclui-se como um dos destaques deste trabalho a opinião de todos os 
entrevistados da pesquisa,  a pressuposição de que a adoção de programas de QVT tem um 
impacto positivo na qualidade e produtividade no ambiente de trabalho. 
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