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RESUMO

Identificar a eficácia das ações de Qualidade de Vida no Trabalho praticadas por indústrias ceramistas, na visão dos trabalhadores do setor de produção destas empresas e

discutir os aspectos que podem influenciar na melhoria da qualidade de vida de seus trabalhadores e por consequência no aumento de sua produtividade, é o objetivo do projeto

intitulado “Qualidade de vida de trabalhadores do setor ceramista de Ituiutaba – MG”. Embora bastante discutido desde os primórdios da existência humana, e com finalidade

principal de promover a satisfação e o conforto dos trabalhadores, o termo qualidade de vida, ainda reúne certa ambiguidade de conceito, segundo Schmit (2006), por se tratar de

uma expressão complexa e subjetiva. De acordo com Merino (2004), a evolução deste conceito tem se dado com passar dos anos, e sua trajetória parte dos estudos de Guest

(1979), Davis (1981), Fernandes e Becker (1988), Fernandez (1989), Vieira e Hanashino (1990) e Limongi-França (2003), entre outros. Para Chiavenato (2008), a Qualidade de

Vida é o conjunto de características do trabalhador e aspectos no contexto do trabalho como a atuação sistêmica das características organizacionais e individuais que configuram

o mundo do trabalho. Logo, a Qualidade de Vida no Trabalho pode ser considerada como uma gestão dinâmica e contingencial de fatores físicos, sociológicos, psicológicos e

tecnológicos da organização do trabalho, que afetam a cultura e interferem no clima da organização, causando impactos na produtividade e na satisfação dos trabalhadores

(FERNANDES, 1996). Bom Sucesso (1998) explica que a discussão sobre o tema Qualidade de Vida no Trabalho é um desafio para quem conhece os marcos de uma sociedade

globalizada, onde gigantescos esforços se concentram em torno das metas produtividade e competitividade. Por outro lado, Limongi-França (2003), reforça que a base da

discussão sobre o conceito de QVT, está em torno de programas de bem estar do trabalhador e na sua percepção da eficácia de tais ações. Ao longo dos anos, vários

pesquisadores têm se dedicado à elaboração de modelos que buscam avaliar a Qualidade de Vida no Trabalho e ou identificar os fatores que a influenciam sob diversos

aspectos, dentre eles citam-se: Walton (1973); Hackman e Oldham (1975); Westley (1979); e, Werther e Davis (1983). Mais recentemente novos trabalhos foram desenvolvidos

por Kandasamy e Ancheri (2009); Ramstad (2009); Lawler (2005); Ingelgard e Norrgren (2001); Molleman e Broekhuis (2001); e, Delaney e Godard (2001). Entretanto, para

Mônaco e Guimarães (2000, p. 75), “O Modelo de Walton é o mais amplo, contemplando processos de diagnóstico de Qualidade de Vida no Trabalho, levando em consideração

os fatores intra e extra empresa”. A relevância desta pesquisa se justifica por apresentar discussões acerca da temática Qualidade de Vida no Trabalho, no âmbito contextual da

indústria ceramista ainda pouco explorado, e do mesmo modo, por contribuir com o setor estudado, especialmente aos profissionais psicólogos responsáveis pela gestão de

pessoas dessas empresas, levando informações que possam resultar em ações que viabilizem a eficácia de programas de QVT, primando pela satisfação dos trabalhadores com

o trabalho que realizam e por consequência no aumento de sua produtividade. Por esta razão, os resultados do estudo, somados àqueles já existentes agregam à ciência da

Psicologia assim como à Gestão Organizacional. O trabalho acontece em fases distintas de pesquisa, tendo sido concluída incialmente uma revisão bibliográfica sobre o tema, no

sentido de fomentar as discussões para solução do problema. A segunda fase da pesquisa consiste na realização da pesquisa exploratória, junto aos trabalhadores do setor de

produção das indústrias ceramistas, a qual está acontecendo durante o mês de agosto. O instrumento de pesquisa utilizado é um questionário estruturado contendo as oito

dimensões propostas por Walton, por ser um modelo que apresenta uma abordagem que vai além do ambiente de trabalho, contemplando aspectos presentes na vida de não

trabalho. O tratamento estatístico dos dados coletados, assim como as análises e discussões, constituem as fases seguintes da pesquisa, as quais ainda não foram realizadas. 
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