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RESUMO

Diante  da  crescente  competitividade  entre  as  organizações  verificou-se  a
necessidade de um estudo que conciliasse a ideia de percepção temporal com a de
qualidade de vida no trabalho.  O presente artigo teve como objetivo realizar um
estudo  quantitativo  com  trabalhadores  de  uma  agência  de  um  banco  público
localizado em Belo Horizonte, onde foram aplicados questionários para coleta de
dados.  Foram coletados 12 questionários devidamente  preenchidos e analisados
sob a ótica de uma análise de dados estatística univariada. Quanto aos resultados
há uma ausência de autonomia apesar de compreenderem muito bem a natureza e
sequencia  das  atividades  e  por  outro  lado  todos  os  responderem  possuir
preferencias por comportamentos policronico acelerado, pontual, apegado ao futuro
e arrastado.  

Palavras  Chave: Qualidade  de  Vida  no  Trabalho.  Percepção  Temporal.  Setor
Bancário. 

1 INTRODUÇÃO

Contínuas mudanças vêm impactando o contexto social e laboral. A exigência

cada vez maior por agilidade no desempenhar das atividades de trabalho acrescida

de  uma  quantidade  extensa  de  informações  tem ocasionado  uma  sensação  de

compressão  do  dia-a-dia  e  uma  ansiedade  pela  ocupação  do  tempo  de  forma

otimizada.  Com  o  uso  sofisticado  de  sistemas  de  controle  do  trabalho  torna-se

possível  identificar  como  que  os  trabalhadores  lidam  com  o  tempo  e  como  a

percepção  do  tempo  impacta  na  sua  qualidade  de  vida,  seja  em  seu

comprometimento ou até mesmo em possíveis  sintomas de adoecimento.  Nesse

sentido,  tempo,  trabalho  e  organização  são  atores  que  possuem  grande

interconectividade nas sociedades industriais (TONELLI; DANTAS, 2007).
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A qualidade de vida  no ambiente  de trabalho visa  facilitar  e  satisfazer  as

necessidades do trabalhador ao desenvolver suas atividades na organização através

de ações para o desenvolvimento pessoal e profissional.

O  mercado  de  trabalho  busca  permanentemente  promover  uma  melhor

qualidade de vida, criando ações para o desenvolvimento pessoal e profissional de

seus trabalhadores. Deste modo, as empresas se intencionam em desenvolver e

implantar programas específicos que envolvam o grau de satisfação da pessoa com

o ambiente laboral,  melhoramento  as  condições ambientais  gerais,  promoção da

saúde e segurança, integração social e desenvolvimento das capacidades humanas,

entre outros fatores de maneira estratégica. Quanto maior a percepção de qualidade

de vida, maior tende a ser a produtividade.

Essa  qualidade  de  vida  no  trabalho  largamente  estudada  na  academia

(HACKMAN; OLDHAM, 1975; MORAES; KILIMNIK, 1994; LIMONGI-FRANÇA, 2004

e; VENSON et al, 2013), visa facilitar e satisfazer as necessidades do trabalhador ao

desenvolver suas atividades de praxe na organização tendo como ideia básica o fato

de que as pessoas são mais produtivas quanto mais satisfeitas e envolvidas com o

próprio  trabalho.  Portanto,  a  ideia  principal  é  a  conciliação  dos  interesses  dos

indivíduos e das organizações,  ou  seja,  ao  melhorar  a  satisfação do trabalhador

dentro  de  seu  ambiente  de  trabalho,  assim  melhorando, consequentemente,  a

produtividade. 

Diante da busca constante pela competitividade organizacional - qualidade no

produto  em tempo hábil  -  o  desafio  por  sua  vez,  pode  ser  visto  como um dos

responsáveis pela necessidade de qualidade também no trabalho dos envolvidos

neste ritmo. 

Ressalta-se  que  o  ser  humano  traz  consigo  sentimentos,  ambições,  cria

expectativas, envolve-se e se realiza. No entanto é necessário que, cada vez que o

funcionário  entra  em  uma  empresa,  as  organizações  conscientize-se  que  está

entrando um “ser” único e indivisível com direito a manutenção de sua autoestima e

auto realização. A qualidade de vida no trabalho tem o objetivo de assimilar duas

posições:  de  um  lado  à  reivindicação  dos  empregados  quanto  ao  bem estar  e

satisfação no trabalho, do outro, o interesse das organizações quanto a seus efeitos

sobre a produção e a produtividade.



Segundo Boog (2002, p. 93), os “empregados que possuem uma vida familiar

insatisfatória tem o trabalho como o único e ou maior meio para obter a satisfação

de muitas de suas necessidades principalmente as sociais”. Deste modo o trabalho

acaba  assumindo  dimensões  maiores  na  vida  do  homem.  Por  outro  lado,

submergido  em uma  esfera  que  cobra  cada  vez  mais  por  melhores  resultados,

salienta-se que, as perspectivas sobre como esse indivíduo lida com o seu tempo

dentro  das organizações,  a  fim de,  atender  o  que se  espera-se  dele  e  também

alcançar suas metas individuais se torna relevante. O tempo têm diversas categorias

e essas segundo Gil (2011) se difere em tempo cronológico (aquele mensurado),

tempo simbólico (aquele percebido)  e tempo pós-moderno (simultâneo, fluido).  E

segundo Bitencourt  (2004),  as  diferentes  percepções mediante  o  tempo mantêm

relações diretas com o processo de tomada de decisão. 

Bluedorn e Jaussi (2007) apresentam um modelo com cinco dimensões que

buscam  compreender  melhor  o  tempo  vivido  dentro  das  organizações,  saber:

policronicidade,  velocidade,  pontualidade,  profundidade temporal,  e  arrastamento.

Sendo  todas  elas  importantes,  tanto  para  a  teoria  quanto  para  a  prática

organizacional. Este estudo utilizou de pesquisas realizadas por Paiva  et al (2011)

onde as autoras desenvolvem uma escala para mensurar o tempo. 

Diante do contexto apresentado o objetivo geral deste trabalho se caracteriza

em descrever e analisar como são apresentadas a qualidade de vida e a percepção

temporal em um banco público de Belo Horizonte, Minas Gerais. 

A compreensão  de  como  o  tempo  é  percebido  pelos  funcionários  de  um

banco  público  de  Belo  Horizonte  subsidiará  maior  clareza  para  as  tomada  de

decisões empresariais, além de correlacionar com a qualidade de vida no trabalho

identificada, justificando este trabalho.

A estrutura seguir-se-á por  um referencial  teórico,  metodologia,  análise de

dados e considerações finais. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Qualidade de Vida no Trabalho

O tema “Qualidade de vida no trabalho” vem se tornando cada vez mais uma

preocupação acadêmica, devido à ligação que existe entre condições adequadas



para realização de um trabalho, podendo se destacar por vários itens que formam

um  conjunto  de  fatores  que  interferem  no  desempenho  dos  funcionários

(HACKMAN; OLDHAM, 1975). 

Em relação a um mundo de constantes mudanças, globalizado e competitivo,

em que a busca por resultados satisfatórios torna-se cada vez mais desafiadora para

as  organizações.  Essa  preocupação  com a  competição  global  faz  determinadas

empresas agirem, algumas vezes, de forma desumana, exigindo esforços cada vez

maiores  sem  uma  compensação  adequada.  Tal  desafio  exige  muito  mais  do

trabalhador a capacidade de suportar cobranças e viver sob pressão, bem como

lidar com o medo do futuro. O indivíduo se depara com uma série de desafios, que

sem dúvida interferem no seu desempenho profissional (MORAES; KILIMNIK, 1994).

Ainda segundo os autores o ser humano é obrigado a modificar o seu ritmo

interno,  encontrando,  algumas  vezes,  dificuldade  para  lidar  com  seus  conflitos.

Frente ao contexto, a condição humana no trabalho torna-se uma das preocupações

dos gestores e a qualidade de vida do trabalhador passa a ser tratada com maior

zelo nas organizações. Percebe-se que essa melhoria na qualidade de vida do ser

humano  causa  impactos  na  produtividade  dos  indivíduos  no  seu  ambiente  de

trabalho.

A gestão da qualidade de vida nas organizações depende fundamentalmente

da otimização do potencial humano, isto é, depende de quão bem as pessoas se

sentem trabalhando na organização. Por outro lado, Chiavenato (1999), apresenta

que  a  qualidade  de  vida  no  trabalho  representa  em  que  nível  os  membros  da

organização são capazes de satisfazer suas necessidades pessoais através do seu

trabalho na organização. O autor apresenta que a mesma envolve uma constelação

de  fatores,  desde:  a  satisfação  com o  trabalho  executado;  as  possibilidades  de

futuro  na  organização;  o  reconhecimento  pelos  resultados  alcançados;  o  salário

percebido; os benefícios oferecidos; o relacionamento humano dentro do grupo e da

organização;  o  ambiente  psicológico  e  físico  de  trabalho;  a  liberdade  e

responsabilidade de decidir; as possibilidades de participar.

A  expressão  qualidade  de  vida  no  trabalho  (QVT)  só  foi  introduzida,

publicamente, no início da década de 70, pelo professor Louis Davis  de Ucla, Los

Angeles, ampliando o seu trabalho, sobre o projeto de delineamento de cargos. A

QVT envolve os aspectos intrínsecos (conteúdo) e extrínsecos (contextos) do cargo.



Ela  afeta  atitudes  pessoais,  e  comportamentos  relevantes  para  a

produtividade  individual  e  grupal,  tais  como:  motivação  para  o  trabalho,

adaptabilidade a mudanças no ambiente de trabalho, criatividade e vontade inovar

ou aceitar mudanças. A importância das necessidades humanas varia conforme a

cultura de cada indivíduo e cada organização. 

Para Hackman e Oldhan as dimensões da tarefa se apresentam em:

Variedade de habilidades:
O  cargo  deve  requerer  várias  e  diferentes  habilidades,
conhecimentos e competências das pessoas.

Identidade da tarefa:
O trabalho deve ser  realizado do início  até o fim para que a
pessoa possa perceber que produz um resultado palpável.

Significado da tarefa:
A pessoa deve ter uma clara percepção de como o seu trabalho
produz consequências e impactos sobre o trabalho dos outros.

Autonomia:
A pessoa  deve  ter  responsabilidade  pessoal  para  planejar  e
executar suas tarefas, autonomia própria e independência para
desempenhar.

Retroação do próprio 
trabalho:

A tarefa deve proporcionar informação de retorno à pessoa para
que ela própria possa autoavaliar seu desempenho.

Retroação extrínseca:
Deve  haver  o  retorno  proporcionado  pelos  superiores
hierárquicos ou clientes a respeito do desempenho na tarefa.

Fonte: HACKMAN E OLDHAN (apud RODRIGUES 1995)

Portanto, a QVT não é determinada apenas pelas características pessoais

(necessidades,  valores,  expectativa)  ou  situacionais  (estrutura  organizacional,

tecnologia, sistema de recompensas, políticas internas), mas sobre tudo sistêmica

dessas características individuais e organizacionais (LIMONGI-FRANÇA, 2004). 

A mesma  refere-se  ao  nível  de  felicidade  ou  insatisfação  com  a  própria

carreira. Diz-se que, aqueles se sentem bem em suas carreiras apresentam uma

alta  qualidade  de  vida  no  trabalho,  enquanto  aqueles  que  são  infelizes  ou  cuja

necessidades, não são preenchidas, de alguma forma, são considerados por uma

baixa qualidade de vida no trabalho. 

Em geral,  ela  é  baseada  em vários  fatores.  No  mínimo,  as  necessidades

básicas de um pessoa devem ser atendidas para que elas tenham uma elevada

qualidade de vida – elas devem estar saudáveis, ter o suficiente para comer e um

lugar para morar. Uma vez que essas necessidades são atendidas, a qualidade de

vida de uma pessoa é determinada pela sua própria personalidade, seus desejos e

seu nível de realização pessoal. Uma pessoa com uma elevada qualidade de vida



tende a se sentir  como se todos os seus desejos e necessidades tivessem sido

alcançados. Elas normalmente são infelizes e em geral sentem-se como se sua vida

fosse boa. Uma pessoa sem qualidade de vida é deficiente em uma ou várias áreas

básicas de sua vida. Por exemplo, os doentes, aqueles que já não são capazes de

cuidar  de  si  mesmo ou fazerem atividades que gostam por  causa de restrições

físicas,  mentais  ou  financeiras  são,  frequentemente,  considerados  com  baixa

qualidade de vida. Segundo Gil (2010), qualidade de vida é uma expressão de difícil

conceituação, tendo em vista o seu caráter subjetivo, complexo e multidimensional.

Segundo  Limongi-França  (2004),  ter  qualidade é  uma expressão de difícil

conceituação, tendo em vista o seu caráter objetivo, complexo e multidimensional. E

ter  uma  qualidade  de  vida  depende,  pois,  de  fatores  intrínsecos  e  extrínsecos.

Assim, há uma conotação diferente, de qualidade de vida para cada indivíduo, que é

decorrente da inclusão desses na sociedade. 

Já para Robbins (2001), pode-se entender QVT como um programa que visa

a  facilitar  e  satisfazer  as  necessidades  do  trabalhador  ao  desenvolver  suas

atividades na organização, tendo como ideia básica o fato de que as pessoas são

produtivas quanto mais estiverem envolvidas com o próprio trabalho.

 E para Bowditch (1992) essa expressão e baseada no princípio de que o

comprometimento com a qualidade ocorre de forma mais natural nos ambientes em

que os colaboradores se encontram, intrinsecamente, envolvidos nas decisões que

influenciam diretamente suas atuações. Entretanto, muito se tem falado sobre esse

tema. Mas essa satisfação que tanto falamos não pode estar isolada da vida do

indivíduo como um todo. 

A meta principal do programa de QVT é melhorar a satisfação do trabalhador

dando o devido valor a seu colaborador, incentivando-o no seu trabalho. Essa ideia

envolve toda empresa e, principalmente, a qualidade de vida, pois o que mais se

deseja na vida  é a felicidade,  constituindo-se em uma busca antiga do homem.

Porém, para ser feliz, é necessário ter saúde, satisfação consigo próprio e com seu

trabalho,  e  tudo  isso  compreende  a  qualidade  de  vida.   Os  colaboradores  que

possuem uma vida familiar insatisfatória têm no trabalho como único ou maior meio

para obter a satisfação de muitas de suas necessidades, principalmente as sociais

(BITENCOURT, 2004).



Com essa visão França (1997 p.80) define a qualidade de vida no trabalho

como:

o  conjunto  das  ações  de  uma  empresa  que  envolve  a  implantação  de
melhorias e inovações gerenciais e tecnológicas no ambiente de trabalho. A
construção da qualidade de vida no trabalho ocorre a partir do momento em
que se olha a empresa e as pessoas como um todo, o que chamamos de
enfoque  biopsicossocial.  O  posicionamento  biopsicossocial  representa  o
fator  diferencial  para  realização  de  diagnóstico,  campanhas,  criação  de
serviços  e  implantação  de  projetos  voltados  para  preservação  e
desenvolvimento de pessoas, durante o trabalho na empresa. 

A empresa ganha muito implantando os programas de qualidade de vida no

trabalho, pois, os empregados se sentem motivados a trabalhar, vestindo a camisa

da organização,  encontrando-se dispostos  a  crescer  junto com a empresa.  Para

Boog  (2002),  a  QVT  é  um  conjunto  e  ações  de  uma  empresa  que  envolve

diagnóstico e implantação de me melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e

estruturais  dentro  e  fora  do  ambiente  de  trabalho,  visando  propiciar  condições

plenas e ágeis de desenvolvimento humano para a realização do trabalho. 

2.2 Percepção Temporal

Quanto ao ritmo de trabalho, a percepção temporal de acordo com o modelo

de Bluedorn e Jaussi (2007) são considerados cinco dimensões temporais. A saber,

policronia, velocidade, pontualidade, profundidade temporal e arrastamento. 

A primeira dimensão é a da policronicidade, considerada pelos autores como

a principal. Destaca a preferência de um indivíduo por fazer mais de uma tarefa ao

mesmo tempo ou uma tarefas de cada vez. Assim, são Policrônicos aqueles que

preferem  executar  diversas  atividades  simultaneamente  e  monocrônicos  os  que

preferem se envolver em uma tarefa de cada vez. 

Já  a  dimensão da  velocidade,  considerada como o  número de  atividades

realizadas por  unidade de tempo,  diz  respeito  à  preferência  em se trabalhar  de

forma rápida ou lenta, no geral. 

Para a dimensão da pontualidade, por sua vez, considera-se o cumprimento

de prazos e horários, envolvendo, portanto, a sua habilidade e preocupação em ser

pontual.  Essa  dimensão  sofre  influência  de  aspectos  culturais,  contextuais  e  de

personalidade dos sujeitos sociais considerados.

No que tange a profundidade temporal, a mesma indica a predominância do

alinhamento presente do sujeito em função de fatos passados ou aspirações futuras.

Nesse sentido, indica o seu maior apego se é ao passado ou ao futuro. Paiva et al.



(2012) destacam que essa dimensão é de difícil compreensão e verificação prática,

pois há a tendência na sociedade contemporânea de hipervalorização do imediato e

instantâneo.

Por fim, a dimensão do arrastamento refere-se ao ajuste que o sujeito faz de

seu próprio tempo às atividades que a ele se impõem. É uma dimensão que sofre

influência de fatores políticos e relações de poder, se manifestando sob as formas

de: sincronia – ajusta-se o tempo das atividades ao mesmo tempo que o de uma

ação considerada condutora ou modelo; liderança – as atividades são executadas

antes de uma ação considerada mais imponente; e condução – as atividades são

executadas no tempo posterior ao de uma ação base ou referência.

3 METODOLOGIA

Essa  pesquisa  se  configura  como  um  estudo  de  caso  descritivo  de

abordagem quantitativa (Vergara, 2009). Assim, Gil (2010) define “estudo de caso”

com base nas características do fenômeno em estudo destacando um conjunto de

características associadas ao processo de recolhimento de dados e estratégias de

análise dos mesmos. 

A pesquisa foi desenvolvida em uma agência bancária, localizada no bairro

Funcionários em Belo Horizonte. A agência funciona em horário comercial e recebe

um grande número de clientes diariamente. Atuam nela 21 funcionários, dentre eles,

gerentes,  assistentes,  escriturários,  telefonista,  estagiários.  Foram  aplicados

questionários a todos os funcionários.

Após a realização da coleta, o resultado foi submetido a análise estatística

univariada,  este  tipo  de  análise  permite  calcular  por  parâmetros  estatísticos  a

frequência de respostas. Essa análise se configura adequada, podendo com estes

prescrever mais detalhes sobre o tema abordado. 

4 ANALISE DE DADOS 

Na pesquisa que foi realizada com os funcionários de um banco público em

uma agencia Belo Horizonte, pode-se destacar a colaboração de 12 entrevistados.



Quanto ao clima presente no banco pesquisado pode-se identificar um stress

no  ambiente,  relatado  pelos  próprios  funcionários  e  considerado  pelos  mesmos

como de forma normal, por ser um ambiente negociável. 

Quanto a jornada de trabalho condizente com a função desempenhada,  a

maioria  respondeu  estar  satisfeitos.  Por  outro  lado  é  perceptível  a  diferença  de

acordo com o cargo de ocupação.

Em  relação  a  satisfação  dos  funcionários  quanto  a  remuneração  justa  e

adequada recebida pelo trabalho desenvolvido frente as necessidades pessoais e

sócio econômicas, o valor é considerável satisfatório, em vista do que é praticado

hoje no mercado, como por exemplo, segurança e estabilidade.

Em  relação  à  liberdade  e  independência  para  programar  e  executar  as

atividades,  um  pouco  menos  da  metade  encontra-se  insatisfeitos,  ou  seja,  não

percebe no desenvolver de suas tarefas.

Quanto  a  possibilidade de utilização de suas habilidades na execução de

suas atividades, um pouco mais da metade demonstra estar insatisfeitas. Infere-se

que  tal  opinião  com  o  fato  de  trabalharem  em  equipe  e  automaticamente

dependeram um do outro.

É  natural  e  necessário  essa  parceria  e  dinamismo,  uma  vez  que,  a

organização  só  desenvolverá  dessa  maneira,  podendo  assim  terem  resultados

satisfatórios.  Já  quanto  a  execução  de  tarefas  completas  e  possibilidade  de

realização do trabalho do começo ao fim do processo,  menos da metade estão

satisfeitos, acredita-se que seja pela demanda diária e por conta de todo processo

que é realizado para que determinada ação seja resolvida. 

No que se trata da liberdade de expressão,  a  oportunidade de manifestar

suas ideias e das sugestões sem medo de ser repreendido, há um bom resultado,

pois  todos  reconhecem  essa  possibilidade,  e  devem  contribuir  de  forma  muito

positiva para bons resultados,  salienta-se que esse ponto seja relevante em um

ambiente de negociações, apesar de ser várias carteiras e os resultados aparecem

por equipe. Além deste resultado inicial há outro resultado que é da agência, então,

quando todos podem participar tem o seu espaço bem definido, tornam as coisas

muito melhores e podem ser visto como um fator motivacional. 

A  análise  do  questionário  revelou  que  a  maioria  dos  funcionários  esta

satisfeita com as atividades realizadas, no entanto, é importante ressaltar que há



uma minoria que deve ser levada em conta.  É possível  avaliar  a  satisfação dos

funcionários em relação a qualidade de vida dentro do seu ambiente de trabalho,

afinal, é onde passa grande parte do dia, também foi possível avaliar a percepção

dos funcionários e a importância dos fatores pesquisados para o desempenho de

suas atividades. 

As insatisfações percebidas, são possíveis de ser melhoradas, uma vez que

se trata de uma empresa que preocupa com seus funcionários e vida, que investe

em melhorar as condições e meio diariamente, atingindo assim a motivação dos

mesmos,  fator  importante  para  o  segmento  e  também nos  dias  atuais,  onde  o

mercado se encontra mais competitivo.

Quanto ao percentual de respondentes quanto ao nível de satisfação com as

dimensões  da  tarefa  (GRAF.1)  notou-se  que  os  respondentes  possuem  uma

identidade com as tarefas executadas sabendo que devem realiza-las do começo ao

fim. Por outro lado o ponto mais crítico foi a falta de autonomia no desempenhar

suas tarefas conforme desejam ou julgam ser melhor.

Gráfico 1 - Percentual de Respondentes por Nível de Satisfação com as Dimensões da Tarefa

Fatores  de  uma  retroação  extrínseca  tendem  a  não  ser  frequentes  na

agência,  levando  a  crer  que  não  há  um retorno  da  gerencia  quanto  as  tarefas

executadas.  Além  destes  achados,  salienta-se  que  a  insatisfação,  além  de  ser

desgastante para o funcionário pode representar um fator negativo perante a equipe

de trabalho, ameaçando inclusive influenciar  outros funcionários. 

No quesito percepção temporal sublinha-se que os respondentes apresentam

uma  tendência  a  policronia(1),  com  velocidade  rápida(2),  tendendo  a  serem

pontuais(3),  mas apegados ao futuro(4)  e  por  diversas formas arrastados(5).  Ao

avaliar o segmento da empresa pesquisada acredita-se que o perfil de trabalhadores

exigido pelas organizações que lidam com tecnologia justifica parte dos achados.

Fonte: dados da pesquisa

Bem como apresentado por Paiva et al. (2013) o conceito de profundidade

temporal ainda precisa de alguns ajustes que possibilite evitar as distorções no ato

das análises.



No que tange ao desmembramento da categoria arrastamento em três, nota-

se  que  os  funcionários  podem ser  arrastados  de  três  maneiras  distintas,  sendo

essas arrastamento  sincronizado,  arrastamento  por  liderança e  arrastamento  por

condução. Sendo que não foi possível distinguir o porque dos três serem tão bem

aceitos.

Fonte: dados da pesquisa

Com base nos dados adquiridos na presente pesquisa, a empresa poderá

elaborar programas de melhoria na qualidade de vida do trabalho de forma a atender

as expectativas de seus funcionários. Tendo em vista que todos foram considerados

de grande importância para os funcionários, e que os mesmos refletem, diariamente

no desempenho do trabalho realizado, torna-se imprescindível que a empresa adote

medidas  de  proporção  e  manutenção  de  altos  níveis  de  satisfação  de  seus

funcionários em relação a qualidade de vida no trabalho. É recomendável que a

empresa busque sugestões junto aos funcionários sobre outras maneiras de realizar

o trabalho, de forma que eles se sintam mais satisfeitos e envolvidos no cuidado

com a qualidade de vida no trabalho.

Conclui-se  esta  análise,  então  que  há  um  expressivo  percentual  de

insatisfações, ainda que no geral a maioria das estejam satisfeitas de acordo com o

que pude perceber.  Estes indicadores foram considerados de grande importância

para os funcionários e para seu cotidiano, acharam pratico e eficiente, e disseram

não ter duvidas ao responder, o que o torna mais eficaz.

CONSIDERACOES FINAIS

Esta  pesquisa  se  propôs,  como  objetivo  geral,  elaborar  um  conjunto  de

elementos que demonstrasse como é aplicado a qualidade de vida no trabalho e a

percepção  temporal.  Pode-se  perceber  que  a  qualidade  de  vida  antes  voltada

apenas para o aspecto organizacional, já volta sua atenção para a qualidade de vida

no trabalho, buscando uma maior participação dos funcionários; um ambiente físico

melhor, seguro e confortável, com oportunidade de crescimento e desenvolvimento

pessoal.

Para  que  o  trabalho realizado foram buscados  juntos  aos funcionários  do

banco público os endereços. Caracteriza-los, saber como usam seu tempo e se é

possível ter a qualidade de vida, uma vez que esse é um ambiente de negociação e



de muitos desafios diários. Reconhecer e perceber juntos com os profissionais sua

experiência,  de acordo com a rotina de cada um, sendo elas diferentes, mas de

tamanha responsabilidade.

Obteve  por  da  aplicação  do  modelo  de  Hackman  e  Oldhan (1975)  para

obtenção dos dados de qualidade de vida  no trabalho e  modelo  de  Bluedorn  e

Jaussi (2007) para obtenção dos dados de percepção temporal. Fica aqui registrado

que a gerência ou o líder tem a responsabilidade de desenvolver um ambiente onde

as  pessoas  possam se  sentir  bem.  É  interessante  e  necessário  saber  o  que  a

administração espera que eles produzam, de forma que ambos saiam satisfeitos. E

demonstrar  que  os  empregados  têm  um  papel  importante  na  organização.  No

entanto não possuem autonomia para tomadas de decisões.

É de consciência de todos que o trabalho é necessário para o ser humano,

torna-lo  mais  participativo,  interessante,  utilizando  potencialidades  e  talentos  de

cada um, dando-lhes condições de trabalho adequadas, trará um resultado muito

positivo,  como por exemplo,  a saúde mental  e física dos trabalhadores.  Assim o

programa  de  QVT deverá  atingir  todos  os  níveis,  direcionando  esforços  para  a

canalização de energia disponível.

Quanto aos resultados referentes à percepção temporal, destacam-se que o

perfil  coletado  confere  exatamente  as  hipóteses  de  ser  um  setor  de  elevada

tecnologia e que por isso exigi que seus façam para além do que espera-se deles. 

Esta pesquisa abri aqui um leque para que sejam estudados a qualidade de

vida  no  trabalho  e  percepção  temporal  em  jovens  menores  aprendizes  e  em

profissionais do setor de tecnologia da informação. 
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