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RESUMO

Levantar, estudar e discutir a visão dos trabalhadores do setor de produção de indústrias ceramistas instaladas na cidade de Ituiutaba sobre a Qualidade de Vida no Trabalho é o

objetivo deste trabalho. O termo Qualidade de Vida é complexo e tende a ser muito questionado para pesquisas. Para Limongi-França (2002), a Qualidade de Vida no Trabalho é

o conjunto das ações de uma empresa no sentido de implantar melhorias e inovações gerenciais, tecnologias e estruturas no ambiente de trabalho. Chiavenato (2008, p. 487)

leciona que “a QVT representa o grau em que os membros da organização são capazes de satisfazer suas necessidades pessoais através do seu trabalho na organização”.

Segundo o mesmo autor, a QVT envolve muitos componentes complexos que abordam uma constelação de fatores, os quais quando bem trabalhados afetam a capacidade das

pessoas e comportamentos para aumentar a produtividade em grupo ou individual. O estudo da temática no âmbito da Psicologia do Trabalho investiga um problema de ordem

organizacional, cujos resultados implicarão na solução de problemas reais contribuindo significativamente na elaboração de estratégias para as empresas do setor estudado no

que se refere à promoção da Qualidade de Vida dos Trabalhadores e automaticamente no aumento de produtividade organizacional. A primeira fase do trabalho consistiu em

pesquisas em obras acerca da temática do estudo, e a segunda, na aplicação de um questionário estruturado junto a trabalhadores operacionais de duas das quatro indústrias

ceramistas existentes na cidade. As entrevistas diretas aconteceram no período de 01 a 17 de agosto durante o horário de trabalho dos operários mediante permissão das

empresas pesquisadas. Ao todo foram entrevistados 30 colaboradores. Como o trabalho se encontra ainda em fase de tabulação dos dados e processamento estatístico, para

posterior análise e discussão, os resultados ainda não foram concluídos.
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