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RESUMO 
 
A opção por esta temática centrou-se no fato de que a carne de frango é uma 
das mais consumidas pela população brasileira e mundial. Outro fator  
significativo para a definição do objeto de estudo é a produção de carne de 
frango no ano de 2008 chegou a um total aproximado de 11 milhões de 
toneladas, colocando o Brasil como um dos três países com maior índice de 
produção de frangos. Este pujante crescimento faz com que as empresas que 
atuam neste mercado busquem inovar cada vez mais as suas ações. Mas para 
que possa haver uma correlação ideal entre produção e venda para o mercado 
consumidor esta necessita voltar as suas atenções para o seu colaborador. A 
melhoria na Qualidade de Vida deste colaborador virá proporcionar á empresa 
maiores ganhos de capital. Ao entender a importância deste elemento na cadeia 
produtiva de frangos buscamos  identificar o nível de Qualidade de Vida dos 
colaboradores do setor de recria de uma empresa avícola, levando em 
consideração o modelo de avaliação WHOQOL-bref. Para a consecução deste 
objetivo foi utilizado como instrumento de coleta de dados o WHOQOL-bref, 
por ser recomendado pela Organização Mundial da saúde como um 
instrumento confiável para tal.  A questão central deste trabalho primou em 
verificar qual o nível de satisfação pessoal e profissional dos colaboradores do 
setor de recria, de uma empresa avícola, em relação à sua Qualidade de Vida? A 
metodologia que balizou esta pesquisa foi a de estudo de caso, pois permite 
uma observação adequada do que objetivo proposto. No tocante a natureza dos 
dados ela pode ser classificada como aplicada, quanto a forma de análise como 
qualitativa e descritiva. Os dados obtidos em relação aos domínios (físico 
86,55%; psicológico 87,50%; relações sociais 75,83%; ambiente 68,65%, 
perfazendo um total de 82,08%). Dados estes que demonstram que os 
colaboradores desta empresa avícola estão satisfeitos com a sua Qualidade de 
Vida.   
 
PALAVRAS-CHAVES: Qualidade de Vida - Ambiente Produtivo – Granjas de 
Recria. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A carne de frango é na atualidade uma das mais consumidas pela 

população brasileira e mundial. Segundo dados oriundos da União Brasileira de 

Avicultura – UBA, o Brasil mostrou a sua pujança neste setor ao mostrar que é 

líder absoluto na exportação de frangos. Este fato aconteceu na Conference on 

Global Trade and Farm Animal Welfare, evento realizado na cidade de Bruxelas 

– Bélgica. Demonstra ainda que ”durante o encontro, o país marcou posição e 

mostrou que está bem adiantado em relação às questões de bem estar animal” 

(INFORME UBA – 22/01/2009). 

Segundo a UBA, a produção de carne de frango no ano de 2008 chegou a 

um total aproximado de 11 milhões de toneladas. Deste montante,  o mercado 

interno consumiu aproximadamente 6,2 milhões toneladas, o qual representa 

um valor aproximado de 37 kg per capita e o mercado externo 3,8 milhões de 

toneladas, o que corresponde a 40% do mercado mundial. Estes dados 

configuram um crescimento no volume de 7,55% e 16,25% respectivamente, a 

ser comparado com o ano de 2007, cujos valores representam um PIB de 1,5% e 

de 4,8 milhões de emprego direto e indireto. Os dados aventados pela UBA 

demonstram que a carne de frango se tornou uma presença constante na mesa 

do brasileiro. 

Com os dados acima apresentados, as empresas produtoras de carne de 

frango visam, além de atender o mercado nacional, produzir cada vez mais 

objetivando atender o mercado internacional com qualidade e baixo custo. 

Ao considerar a pujança do setor avícola, no tocante ao processo 

industrial, é de bom alvitre lembrar que o sistema empresarial, instado pelo 

conjunto de entidades ligadas aos setores econômicos, vem exigindo 

produtividade e competitividade cada vez mais de suas organizações. Orienta 

que estas inovem os seus aspectos estruturais, organizacionais, tecnológicos e o 

seu sistema de comercialização de seus produtos. Estas mudanças fazem com 
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que o colaborador fique cada vez mais sobrecarregado e propenso a doenças 

ocupacionais. 

Desta maneira, ao conduzirem suas ações, as empresas que até então, 

tinham suas atenções voltadas somente pela busca incessante da produtividade, 

sem preocupação com qualquer setor buscam inovar e rever as suas concepções. 

Outros fatores importantes neste processo são a evolução científica dos 

encaminhamentos técnicos, do cuidado sanitário, do sistema de manejo, das 

formas de prevenção, como uma forma de melhoria no desempenho avícola o 

que de certa forma ocasiona uma redução dos custos em sua organização 

produtiva. 

Se de um lado o setor busca inovar com novas tecnologias, de cuidados 

sanitários, do outro lado, talvez ainda um pouco esquecido pelo sistema, se 

encontra o colaborador, que faz girar todo da cadeia produtiva de uma granja 

avícola. Grandes empresas do setor avícola já começaram a vê-lo como um 

importante aliado neste processo. A preocupação com a condição humana, 

social, mental, física e psicológica deste colaborador torna-se uma das 

preocupações dos gestores empresariais. 

Limongi-França ao analisar a difusão dos conceitos de Qualidade de 

Vida no Trabalho destaca que deve “haver íntima correlação entre a melhoria 

da Qualidade de Vida das pessoas e Estilo de Vida dentro e fora da 

organização. Isto causará impacto na excelência e na produtividade dos 

indivíduos em seu trabalho” (2004, p.42). 

Entretanto para que os programas e investimentos no setor de Recursos 

Humanos, visando o colaborador, possam ser contextualizados de forma 

consistente é necessário que os gestores busquem estabelecer parâmetros que 

venham proporcionar um atendimento integral.  

Limongi-França afirma também que “muitas vezes, a Gestão da 

Qualidade de Vida nas empresas tem sofrido perda de credibilidade por causa 

de aparente superficialidade e por ser usada por aqueles que nela vêem só mais 

uma forma de adiar soluções e mudanças efetivas nas condições de trabalho” 

(2004, p. 42). 
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Assim, partindo das colocações emanadas por Limongi-França e 

principalmente da sua importância,  em especial dos que atuam no processo de 

recria, em uma empresa avícola, analisar a sua qualidade de vida por 

intermédio do instrumento de coleta de dados o WHOQOL-bref revelou-se 

interessante.    

Neste contexto, a questão central deste trabalho, que fica é a seguinte: 

Qual o nível de satisfação pessoal e profissional dos colaboradores do setor de 

recria, de uma empresa avícola, em relação à sua Qualidade de Vida?  

A partir desta premissa nos permite estruturar o objetivo principal na 

pesquisa que visa identificar o nível de Qualidade de Vida dos colaboradores 

do setor de recria de uma empresa avícola, levando em consideração o modelo 

de avaliação WHOQOL-bref.  

 Do ponto de vista metodológico, o caminho proposto mostrou-se viável. A 

opção pelo estudo de caso revela um instrumento adequado para conseguir a 

consecução dos objetivos determinados. 

 Yin enfatiza que o estudo de caso apresenta uma série de vantagens neste 

tipo de pesquisa. Pois visa “contribuir com o conhecimento que temos de 

fenômenos individuais, organizacionais, sociais, políticos e de grupo, além de 

outros fenômenos relacionados” (2005, p.20). 

A hipótese que balizou o desenvolvimento do estudo a qual apontava 

para uma significativa influência da Qualidade de Vida dos indivíduos em 

relação ao seu grau de satisfação pessoal e profissional foi plenamente atendida 

em razão dos dados obtidos. 

É importante frisar a importância consignada por esta pesquisa sobre a 

qualidade de vida dos colaboradores que atuam no setor de recria de uma 

empresa avícola visto que os dados obtidos serão encaminhados ao Setor de 

recursos Humanos da empresa. Estes poderão servir como parâmetros para 

futuras tomadas de decisão. Outro fato que justificou a presente pesquisa face 

ao fato de atuar com Médico Veterinário responsável pelo setor de recria, desde 

2004, visto que a par dos resultados alcançados novas configurações poderão 

ser estabelecidas objetivando uma melhoria do setor visando atingir um 

produto final com qualidade. 
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 Para a consecução deste trabalho o plano de redação é o seguinte: 

inicialmente na seção dois fizemos uma analise do que é Qualidade de Vida, 

tendo como suporte teórico Vilarta e Gonçalves (2004), Gutierrez (2004). Ainda 

neste tópico debruçamos a nossa atenção sobre a Qualidade de Vida no 

ambiente produtivo, buscando estabelecer paradigmas referenciais para o que 

pretendíamos. Utilizamos os escritos de Limongi-França (2004), Vilarta e 

Gonçalves (2004), De Decca (1999), Botelho et all (2008) e Pilatti e Bejarano 

(2005). O transito por estes pesquisadores será um facilitador para meditar em 

relação a qualidade de Vida dos colaboradores da empresa avícola ora em 

análise. Na seção três temos a metodologia que permeou toda a pesquisa 

composta pelo tipo de estudo, o cenário pesquisado e a população. Referência 

também o instrumento utilizado para a coleta de dados. Na seção quatro 

apresenta-se a análise dos dados obtidos junto aos colaboradores. E na seção 

cinco,  as considerações finais e propostas para trabalhos futuros. 
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2. REFERENCIAL TÉORICO 

 

2.1 QUALIDADE DE VIDA 

 

No contexto internacional há diversos entendimentos sobre o conceito de 

qualidade, os quais, inicialmente estão associados de conformidade com 

padrões e atributos de cada área de atuação. A condição de qualidade de vida 

dos indivíduos tem sido considerada como um dos principais focos destes 

conceitos e por conseqüência de suas atividades.   

Para Vilarta e Gonçalves dificilmente é possível concretizar uma 

unanimidade de opiniões à respeito dos significados que são designados para 

Qualidade de Vida. Fundamentam esta assertiva em virtude da diversidade de 

entendimentos dados a mesma, tais como: “segurança, felicidade, lazer, saúde, 

condição financeira estável, família, amor e trabalho” (2004, p. 28).    

Outro fator colocado por estes autores refere-se a um conjunto de fatores, 

que segundo eles, podem ser vinculados com o termo Qualidade de Vida, os 

quais se caracterizam por: “Aspectos culturais, históricos e de classes sociais. 

Conjunto de condições materiais e não materiais. Diferenças por faixas etárias. 

Condições de saúde das pessoas ou de uma comunidade” (2004, p. 28-9). 

Além destes temos que relacionar os interesses transcendentes da 

sociedade na qual estamos inseridos, determinados principalmente pelos 

protocolos sociais, políticos e econômicos.   

Gutierrez ao referenciar esta premissa destaca que “a primeira questão 

que se coloca, quando lidamos com um tema como Qualidade de Vida, é o 

grande número de abordagens distintas possíveis, seja por se priorizar um 

aspecto especifico em detrimento de outro [...]” (2004, p.165). 

Desta maneira podemos observar que mesmo com a diversidade dada ao 

termo Qualidade de Vida ela se encontra presente em diversos momentos 

relacionados a uma visão holística da vida humana. Assim, a par desta 

abrangência consignada a Qualidade de Vida, e que se busca uma 

fundamentação teórica para estabelecer uma conceituação para o termo.  
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Historicamente os estudos sobre Qualidade de Vida remontam deste 

os primórdios do século XVIII quando economistas liberais começaram a 

estudá-la sob o aspecto de condições de trabalho, seguidos posteriormente por 

Frederick Taylor e Henry Fayol que eram os teóricos referenciais da 

administração científica. 

Mayo, um dos precursores da Escola de Relações Humanas, passou a 

estudar cientificamente sobre Qualidade de Vida no século XIX seguindo os 

passos de Taylor e Fayol. 

O pensamento de Mayo (2000) em relação à Qualidade de Vida é 

centrado em uma noção exclusiva humana, a qual mantém relações com o grau 

de satisfação do indivíduo, em relação ao seu cotidiano e o que o cerca como: a 

família e sua relação com ela, a sua esposa e sua vida amorosa, a sociedade e a 

sua vida social, o ambiente onde vive e sua condição de vida, o seu trabalho e a 

satisfação profissional, associados ao conhecimento, valores e experiências 

adquiridas. 

Para Maslow (1992), a Qualidade de Vida passa a se contextualizar a 

partir do momento de atendimento das necessidades fisiológicas 

(sobrevivência, alimentação, roupa e teto), segurança (proteção sua e de sua 

família, estabilidade no lar e no emprego), sociais (sentimentos de aceitação, 

amizade, de pertencer ao grupo, associação), ego ou auto-estima (auto-

confiança, independência, reputação), auto-realização (realização do seu 

próprio potencial, auto-desenvolvimento, criatividade, auto expressão) as quais 

podem ser consideradas como necessidades básicas para o homem.  

Limongi-França (2004), ao abordar sobre Qualidade de Vida destaca que 

existem três dimensões que a definem. A primeira, considerada como biológica, 

aborda as características físicas que a pessoa nasce ou adquire durante sua vida. 

A segunda refere-se à parte  psicológica que representa a personalidade do 

indivíduo, características afetivas e emocionais e a terceira considerada como 

social diz respeito as crenças e relações inter-pessoais de cada indivíduo. 

Lipp (1996) refere-se que o indivíduo para ter uma boa Qualidade de 

Vida necessita ter sucesso em pelo menos quatro áreas, sendo elas: social, 

afetiva, profissional e área da saúde.  
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Dentro deste processo de entendimento sobre a abrangência de 

atuação da Qualidade de Vida, Barros, ressalta que: 

 
A expressão Qualidade de Vida não resume um 
significado restrito, ao contrário, atualmente, vem sendo 
amplamente empregado. Seja para designar aspectos 
relacionados às condições de saúde, trabalho e moradia 
ou para refletir questões mais subjetivas como bem-estar, 
auto estima e grau de satisfação. (1997, p. 17) 

 

Vilarta e Gonçalves caracterizam a qualidade de vida como um 

“conjunto de hábitos e comportamentos, aprendidos e adotados por toda a 

vida, capazes de influenciar as condições de bem estar e o nível de integração 

pessoal como o meio familiar, ambiental e social” (2004, p. 45-6). 

Ao analisarmos os preceitos emitidos sobre Qualidade de Vida, acima 

citados, entende-se que a mesma pode ser interpretada como um desafio ao ser 

humano. Desafio este permeado por ações que culminam com a adoção de 

comportamentos que venham proporcionar-lhe uma condição de vida 

condizente com a sua historicidade.    

Ao concluirmos esta análise, entendemos que Qualidade Vida pode ser 

interpretada como um desafio intrínseco do ser humano. A necessidade de 

harmonizar as relações entre a vida pessoal, familiar, os amigos, o lazer, o 

trabalho, a realização das necessidades financeiras, saúde, cultura, crenças com 

o seu dia-a-dia, aliados a satisfação profissional devem estar presente em seu 

projeto de vida. 
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2.2 - QUALIDADE DE VIDA E O AMBIENTE PRODUTIVO 

Muito se tem refletido sobre a Qualidade de Vida e sua relação com o 

ambiente produtivo. Cientistas, empresários, sociólogos, entre outros tem 

buscado encontrar soluções adequadas para esta relação. A trajetória desta 

relação traz uma série de entendimentos visto que ainda não há ainda uma 

conceituação correta a seu respeito.  

Apesar da polissemia existente o objetivo central desta esta voltado para 

a conciliação dos interesses dos indivíduos e das organizações visando facilitar, 

satisfazer e proporcionar o bem-estar para o colaborador. 

Entre estas ações encontram-se os cuidados estabelecidos pela legislação 

trabalhista, médica e principalmente na segurança no trabalho, além de 

atividades que envolvam empregados e empregadores em áreas de lazer, 

motivação, entre outras tantas que podem ser empregadas na busca de se obter 

uma Qualidade de Vida no ambiente do trabalho. Outro fator também de 

destaque está  relacionado com a preocupação que possa produzir o aumento 

desta produtividade tendo como suporte as necessidades humanas e a 

satisfação do colaborador. 

A discussão da Qualidade de Vida no ambiente produtivo remonta 

desde os primórdios da Revolução Industrial, quando a população rural migrou 

para os centros urbanos em procura de trabalho nas fábricas que estavam sendo 

instaladas. Estas por sua vez não ofereciam as mínimas condições de higiene, 

luminosidade e conforto favoráveis para que o colaborador pudesse executar o 

seu trabalho. O que de certa maneira causava um desconforto ao colaborador. 

De Decca ao analisar a Revolução Industrial em relação ao cotidiano dos 

colaboradores  descreve a situação de calamidade vivenciada pelos mesmos.  

 

Por sua vez, o colaborador, que antes atuava em 
pequenos grupos e exercia funções que exigiam muita 
habilidade, viu-se jogado entre centenas de colaboradores 
em ambientes escuros e sufocantes, nos quais as 
maquinas ditavam o ritmo da atividade. (1999, p. 18) 
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Além desta situação de desconforto em seu ambiente produtivo De 

Decca relata a vida deste colaborador fora da fábrica. Vida esta permeada de 

pobreza e consequentemente sem uma adequada qualidade.   

 

Para viver próximo ao local de trabalho (as fabricas, em 
geral ficavam no centro das cidades), amontoavam-se 
com suas famílias em casas de um único cômodo, 
localizadas em bairros sujos, onde não havia água 
encanada e o esgoto corria a céu aberto. Eram expostos ao 
frio e às doenças e, nos períodos em que as indústrias não 
vendiam bem sua produção, estavam sujeitos ao 
desemprego e a fome. (1999, p. 18) 

   

Ao analisarmos as colocações feitas por De Decca é possível observar, 

que a sistematização do processo produtivo implantado veio proporcionar 

benefícios e bem estar para uma camada social, porém, em contrapartida a isto, 

temos a desigualdade social, gerando uma série de conseqüências danosas ao 

colaborador, tais como, o desemprego, insalubridade, doenças ocupacionais, 

entre outros. Fato que este que ainda permeia muitos processos industriais na 

sociedade globalizada na qual estamos inseridos.  

Se antes as empresas pouco se importam acerca das responsabilidades 

sobre a saúde dos colaboradores envolvidos no processo de produção as quais 

atribuíam a responsabilidade ao sistema governamental e ao aparelho de 

assistência, esta preocupação vem sendo deixada para traz proporcionado pela 

globalização do mercados de capitais.  A necessidade de ter um colaborador 

apto e em boas condições físicas e emocionais para executar bem as tarefas se 

faz necessário. É notório que a maior parte da existência do homem é 

vivenciada em seu local de trabalho.  

Sabe-se também que muitas das doenças são adquiridas dentro do 

ambiente produtivo. Fatores como, longa jornada de trabalho e de precárias 

condições no ambiente produtivo, aliados ao sistema produtivo e ao processo 

biológico de envelhecimento são fatores preponderantes neste processo, que de 

uma maneira ou outra causam danos à essência de vida do colaborador.  

Estudos revelam que as doenças relacionadas ao colaborador avançam a 

passos largos nas diversas categorias profissionais afetando sobremaneira a 
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produtividade, causando sérios problemas no setor produtivo, atingindo 

cifras significativas representadas pelo absenteísmo e pelo presenteísmo. 

Termos que a cada dia torna-se mais presente no ambiente produtivo. 

O absenteísmo, caracterizado pela ausência temporária do colaborador, 

por algum motivo vinculado a doenças. As causas mais freqüentes são 

representadas nos dias de hoje, segundo Vilarta & Gonçalves, pela “doença 

(45%), problemas familiares (27%), problemas pessoais (13%), “perder a hora” 

(9%), estresse (6%)” (2004, p. 120). Ao observarmos estes dados podemos 

destacar como significativo o índice de 45% referente a doenças. Outros fatores 

também se apresentam como causadores de uma baixa produtividade nas 

empresas. Entre estes apresentam uma nutrição inadequada, sedentarismo, 

distúrbio do sono aliados ao uso de substancias tóxicas como o tabaco, drogas e 

bebidas alcoólicas apresentam-se como passiveis de causarem prejuízos a vida 

do colaborador.  

A ausência por absenteísmo gera um prejuízo considerável a indústria, 

quer seja pela falta de produção, atraso nos prazos, pagamento de horas extras. 

 O presenteísmo, entendido como uma doença organizacional é 

caracterizado pela presença do colaborador no local do trabalho, porém, sem as 

mínimas condições de produção. Segundo a International stress Management 

Association no Brasil - ISMA – Br, as principais causas estão assim 

representadas: Dores musculares: 86%, problemas de sono: 35%, dores 

gastrintestinais: 26%. Estes dados são preocupantes para o setor produtivo em 

razão da perda de produtividade. 

Um fato que nos chama a atenção refere-se os dados apresentados pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) onde o estresse figurou como a doença 

do século XX. A ONU considerou como a maior epidemia do século passado. 

Apesar de serem dados do inicio da década de noventa os mesmos podem ser 

considerados como significativos. 

Segundo O’Donnell (2001) apud Vilarta & Gonçalves, ações que visem a 

promoção da saúde e consequentemente a produtividade são benéficas e que de 

certa forma ajudariam a resolver estas questões de absenteísmo ou 

presenteismo no ambiente produtivo. No tocante a proporcionar o bem estar 
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físico, social, metal, emocional e psicológica, destacam que os programas 

voltados para a qualidade de vida proporcionariam ações positivas aos 

colaboradores.  

 
favorecem a prevenção e o controle das doenças, 
especialmente as crônico-degenerativas; 
estimulam desejo de participar e trabalhar na produção 
de bens e serviços; 
direcionam as ações para a estruturação de um processo 
construtivo para melhoria do rendimento no desempenho 
das tarefas; 
propagam ambiente organizacional mais adequado a 
atividades colaborativas entre pessoas do mesmo setor ou 
de toda a empresa. (2004, p.119) 

 

As ações que ensejam um atendimento adequado para o colaborador 

visando o seu bem estar físico e emocional traz em sua conjuntura a forte 

presença do estado enquanto legislador.  

Para Vilarta & Gonçalves (2004) a política de estabelecer parâmetros para 

a qualidade de vida do colaborador remonta a década de 1960. A busca por 

articular ações neste sentido foi estabelecida por intermédio de uma legislação 

específica, cujo teor ensejava a obrigatoriedade de assegurar os direitos dos 

colaboradores. Determinava também que os empresários oferecessem condições 

adequadas de trabalho. Entre as exigências encontravam-se a obrigatoriedade 

de proporcionar condições físicas e biológicas e adequar ergonomicamente as 

infra-estruturas do ambiente produtivo. 

Assim, fruto de uma nova realidade social advinda do processo de 

globalização imposto pela modernidade, a Qualidade de Vida no ambiente 

produtivo rompe em definitivo com os meandros de uma política medieval em 

relação ao colaborador. Este juntamente com a sua família ganha a cada dia 

mais espaço nas agendas sociais dos fóruns nacionais e internacionais. O local 

de trabalho passa também a ter outra conotação, serve para mobilizar idéias e 

práticas de responsabilidade social, relativas aos processos industriais de 

produção, gerenciamento e oferecimento de serviços. 

Por mais que a visão e os conceitos emitidos por diversos autores a 

respeito da Qualidade de Vida no ambiente produtivo tem ainda 
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proporcionado um desentendimento teórico e pratico a seu respeito, em 

virtude de sua aparente fragilidade. Vamos observar com alguns autores tratam 

esta questão.  

‘]Botelho et all, ao referenciar o envolvimento do homem no ambiente 

produtivo traz a tona o envolvimento deste com o mundo do trabalhado em 

relação a sociedade do conhecimento. 

  

Na Sociedade do Conhecimento o colaborador não deixa 
mais seus problemas em casa e segue ao ofício, tampouco 
consegui deixar seus problemas na mesa e jantar 
tranqüilo em casa. Para aqueles que não podem viver na 
perspectiva do ócio criativo de Domenico de Masi, resta 
adaptar-se a conjuntura de estar muitas vezes 
trabalhando em tempo integral, ou seja, atendendo 
ligações, encaminhando emails e ou ficando de plantão. 
Neste sentido, a empresa deve se preocupar em tempo 
integral com a saúde e capacidade de trabalho dos seus 
colaboradores. (2008, p 6) 

 

Neste novo contexto, o empresário passa centrar o foco no processo 

industrial como elemento paralelo de sustentação da estrutura onde interagem 

fornecedores, empregados e consumidores. Passam a valorizar a conduta ética, 

o bem-estar dos funcionários e o impacto das ações corporativas em toda a 

comunidade e sociedade.  

Referencia ainda que a Qualidade de Vida no trabalho trás em seu 

contexto determinantes que os colaboradores poderiam satisfazer as suas 

necessidades principais. 

 
Estando esta, envolvida em uma constelação de fatores, 
tais como a satisfação do trabalho executado, as 
possibilidades de futuro na organização, o 
reconhecimento pelos resultados alcançados, o salário 
percebido, os benefícios auferidos, o relacionamento 
humano dentro do grupo e da organização, o ambiente 
psicológico e físico de trabalho, a liberdade e 
responsabilidade de decidir e as possibilidades de 
participar. (2008, p 2) 
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Esta afirmativa de Botelho et all vem contextualizar o pensamento 

sobre o processo de se alcançar a qualidade de vida tendo como foco a questão 

do reconhecimento, do salário e dos benefícios auferidos ao colaborador. 

Para Pilatti e Bejarano,  ao analisarem a participação dos empregados na 

empresa, na busca de uma qualidade de vida destacam. 

 

Às vezes, o termo inclui a participação do empregado na 
tomada de decisões. Mas a finalidade fundamental de 
programas de QVT não é ampliar a autoridade ou o 
poder dos empregados -  embora tais programas possam 
ser vistos como um esforço democratizador. Os 
programas de QVL (sic) têm dois objetivos básicos: 
aumentar a eficiência produtiva e melhorar as 
circunstâncias físicas e mentais sob as quais as pessoas 
atuam.  (2005, p. 92)   

 

Para tanto citamos neste nosso estudo as definições aventadas por 

Walton (1973), por ser considerado como um dos primeiros autores a 

fundamentar cientificamente e tratar este estudo centrado na humanização do 

trabalho destacando desde as necessidades básicas do ser humano até as 

condições estruturais da organização.  

Para Limongi-França  o trabalho de Walton vem corroborar com a analise 

de Qualidade de Vida no ambiente do trabalho ao determinar oito categorias de 

análise. Entre estas temos: 

Compensação justa e adequada, condições de trabalho 
seguras e saudáveis, oportunidades imediatas para 
desenvolver e usar as capacidades humanas, 
oportunidades futuras para o crescimento contínuo e a 
garantia de emprego, integração social na organização, 
constitucionalismo na organização, trabalho e espaço 
total na vida do individuo, e relevância social do 
trabalho. (2007, p. 34) 

   

A colocação de Walton utilizada por Limongi-França vem ao encontro 

das colocações feitas por Botelho et all e Pilatti e Bejerano. Afirma que a 

preocupação central da Qualidade de Vida no Trabalho esta vinculada com os 

valores humanísticos e por conseguinte os ambientais, os quais são 
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negligenciados pela sociedade industrializada. A produtividade e o 

crescimento econômico são os principais objetivos. 

Rocha (1998) ao analisar esta situação referente à conceituação de 

Qualidade de Vida no Trabalho destaca que são encontradas diversas 

abordagens para avaliação de Qualidade de Vida no Trabalho. Isto pode ser 

percebido pelos modelos adotados por autores que abordam sobre o tema, pela 

importância da empresa em valorizar seus colaboradores, dando destaque as 

condições psicofisiológica dos mesmos.  

Já para Pilatti e Bejarano (2005, p. 102) “Qualidade de Vida no Trabalho é 

o potencializar positivo das múltiplas dimensões que interferem na vida 

humana, contidas em uma escala; o humano e desumano, ainda que sejam 

limites pouco aceitáveis, é uma referência inicial”.  

Limongi-França e Zaima ao analisarem as questões inerentes a 

Qualidade de Vida no Trabalho, a definem como: “O conjunto de ações de uma 

empresa que envolve a implantação de melhorias e inovações gerenciais, 

tecnológicas, estruturais no ambiente de trabalho, visando atender escolhas de 

bem-estar das pessoas que atuam em uma empresa, unidade de negócio, ou 

setor específico”. (2002, p.406) 

Limongi-França (2004) propõe agrupar as dimensões sobre Qualidade de 

Vida no Trabalho em três Escolas do Pensamento representadas pela 

Socioeconômica, Organizacional e Condição Humana no Trabalho. 

Amorim e Campos (2002) ao desenvolveram seus estudos, baseados em 

estudos de Fromm (1983), sobre Qualidade de Vida no Trabalho a relacionam 

com a felicidade no trabalho dentro de uma possível articulação com a 

produtividade, onde tem como objetivo os seguinte resultados com relação ás 

variáveis pesquisadas: 

Segundo Amorin e Campos (2002, p. 25) eles dizem que “dentre as 

possíveis manifestações comportamentais que os seres humanos requerem para 

a produtividade esteja presente, a felicidade é uma delas”. 

 

Reconhecimento dos superiores aos trabalhos que 
desenvolvem - de um aperto de mão até premiações 
salariais e folgas, influenciam a produtividade;  
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Responsabilidade na execução das atividades – de 
acordo com as respostas existe relação com a 
produtividade, sendo um componente importante para a 
empresa, indicador de favorecimento competitivo.  
Felicidade e motivação – os colaboradores evidenciaram 
que a motivação está relacionada com a produtividade.  

 

Botelho et all, ao analisar o envolvimento da qualidade de vida no 

ambiente produtivo corrobora com a discussão ao apresentar o seguinte 

determinante.  

 
Para tal, diversas ciências têm dado a sua contribuição 
nos estudos da QVT, como sugere FRANÇA (1997). São 
estas: saúde, ecologia, ergonomia, psicologia, sociologia, 
economia, administração e engenharia. Fazendo uso do 
conhecimento destas, ao longo das últimas décadas 
muitos pesquisadores têm se dedicado a estudar aspectos, 
fatores, indicadores e elementos que influenciam a QVT. 
Dentre estes, FERNANDES (1996) corrobora em destacar: 
Maslow e Herzberg e seus modelos, Walton, Westley, 
Nadler &Lawler, Hackman & Oldhan, Werther & Davis e 
o modelo de Belanger. (2008, p.6) 

 

Ao analisarmos os conceitos trabalhados por estes autores entendemos 

que a Qualidade de Vida no Trabalho ao satisfazer as necessidades básicas 

inerentes do colaborador motiva-o para o desempenho de suas funções com 

maior qualidade, fator este de suma importância para obter-se uma maior 

produtividade. 

 Nos países desenvolvidos, os programas de atenção à saúde dos 

colaboradores são estruturados por ações que envolvem atividades 

educacionais, com o objeto principal de avaliar as condições de risco à saúde, 

tendo também como outro objetivo as ações de redução das condições de risco e 

promoção da saúde. 

 Ao encerrarmos esta análise sobre a Qualidade de Vida no ambiente 

produtivo buscou-se conhecer os principais conceitos emitidos, bem como, a 

sua relação com a questão da produtividade. Esta preocupação centrou-se no 

fato do objeto de estudo que se refere a analise de qualidade de vida dos 
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colaboradores de uma granja avícola no município de Carambeí – Paraná, 

utilizando o instrumento WHOQOL-bref .  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 - O CENÁRIO ANALISADO 
 

Para entender como foi configurado o objeto de estudo desta pesquisa é 

necessário saber que o mesmo faz parte de uma empresa do setor avícola, 

localizada no município de Carambeí, no estado do Paraná. A sua estrutura é 

composta por granjas próprias e em parcerias, destinadas a recria e a produção 

de ovos, bem como, de incubatórios e de uma fábrica de ração própria. A sua 

finalidade principal esta centrada na produção de pintainhos de um dia cujo 

montante atinge a cifra aproximada de 4 milhões/mês.  

No que diz respeito ao nosso objeto de estudo, granjas de recria, esta é 

composta por quatro unidades, as quais estão localizadas três no município de 

Carambeí - Pr, e uma outra situada no município de Balsa Nova - Pr. O objetivo 

destas unidades é a preparação de matrizes visando à produção de ovos. Com 

um número de 40 colaboradores, sendo 32 homens e 08 mulheres, atingem a 

produção de 371 mil matrizes/ano. Os dados aqui apresentados referem-se ao 

ano de 2008. 

Outro fator que nos levou a pesquisar a referida empresa é em virtude 

que a mesma é considerada como um referencial na produção de pintainhos de 

um dia, abrangendo vários estados brasileiros.  

 
 
3.2 METODOLOGIA 
 

A presente pesquisa pode ser caracterizada, de acordo com a natureza, 

como aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática 

dirigida também à solução de problemas específicos. Entende-se que por 

intermédio dos resultados obtidos pode ser conduzir a novas ações no setor de 

recria da referida empresa. 

Quanto a sua forma teórico-metodológica a mesma tem como 

característica a pesquisa qualitativa.  GUIZZOTTI ao dar uma atenção especial 

aos sistemas de pesquisa aponta. “A abordagem qualitativa parte do 

fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, 
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uma interdependência viva entre o sujeito e o objetivo, um vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito” (2005, p.79). 

No intuito de seguir esta concepção, GUIZZOTTI afirma que “o 

conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma 

teoria explicativa; o sujeito observador é parte integrante do processo de 

conhecimento e interpreta os fenômenos atribuindo-lhes um significado” (2005, 

p.79). Assim ao partir do princípio básico que o sujeito e parte integrante do 

processo demonstra que:  

 

[...] na pesquisa qualitativa, todas as pessoas que participam da 
pesquisa são reconhecidas como sujeitos que elaboram 
conhecimentos e produzem práticas adequadas para intervir 
nos problemas que identificam [...] são autores de um 
conhecimento que deve ser elevado pela reflexão coletiva ao 
conhecimento critico”. (CHIZZOTTI, 2005, p.102) 

 

Do ponto de vista dos objetivos é uma pesquisa descritiva, a qual tem 

como escopo descrever as características de determinadas populações ou 

fenômenos, estabelecendo possíveis relações entre variáveis, neste grupo se 

encontram os estudos que têm por objetivo levantar as opiniões, atitudes e 

crenças de uma população a respeito de uma determinada situação (GIL, 1996).   

A pesquisa descritiva é aquela em que o pesquisador observa, registra, 

analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los. Procura 

descobrir a freqüência com que um fenômeno ocorre, sua natureza, 

características, causas, relações e conexões com outros fenômenos (BARROS, 

1986). 

Os dados obtidos através do WHOQOL-bref oportunizará atender as 

determinantes de uma pesquisa descritiva, pois os mesmos serão analisados 

tendo como base as opiniões de cada entrevistado.  

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos que serão usados este 

estudo, mesmo tendo quatro lugares de ação, será realizado sob a forma de 

estudo de caso.  

Para Yin (2005, p. 20) o estudo de caso “permite uma investigação para se 

preservar as características holísticas e significativas dos acontecimentos da 

vida real”. Acrescenta ainda que “a pesquisa de estudo de caso caracteriza-se 
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como um dos tipos mais árduos de pesquisa porque não há fórmulas de 

rotina”. (2005, p. 81)  

Para Guizzotti “o estudo de caso é uma caracterização abrangente para 

designar uma diversidade de pesquisa que coletam e registram dados de um 

caso particular ou de vários casos a fim de organizar um relatório ordenado e 

critico de uma experi6encia [...] (2005, p.102). 

Assim, ao basearmos em Yin e Guizzotti a utilização de um estudo de 

caso para o trabalho que propomos é pertinente.   

 
 
3.3 - O INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 
 

A utilização de um instrumento de avaliação de Qualidade de Vida 

dentro de parâmetros universais fez com que a Organização Mundial da Saúde 

buscasse desenvolver um projeto que viesse preencher e atender os anseios dos 

pesquisadores na área de Qualidade de Vida, o qual foi denominado de 

WHOQOL. Este instrumento composto por 100 questões abrange seis domínios: 

Físico, Psicológico, Nível de independência, Relações sociais, Meio ambiente e 

Espiritual. 

Canavarro ao abordar sobre o WHOQOL destaca:   

Foi neste contexto, de simultânea relevância e de falta de 
precisão conceptual do conceito de qualidade de vida, ao 
qual correspondia uma proliferação de instrumentos de 
avaliação, muitos deles sem base conceptual e a maioria 
ancorados na cultura americana que, no início da década 
de 90, a OMS reuniu um conjunto de peritos pertencentes 
a diferentes culturas (WHOQOL Group) com o objetivo 
de debater o conceito de QDV e, subsequentemente, 
construir um instrumento para a sua avaliação: o 
WHOQOL. (2005, p. 02) 

 

Para o presente trabalho utilizaremos uma versão simplificada do 

WHOQOL 100, denominada de WHOQOL-bref. A utilização desta versão é em 

virtude que a mesma representa um instrumento de rápido e fácil 

preenchimento e contém as características psicométricas e conceitual, 

adequadas ao desenvolvimento de nossa pesquisa.  
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O WHOQOL-bref é composto por 26 questões, sendo duas de forma 

geral representadas pelas questões 25 e 26 e as demais divididas em quatro 

domínios, representados pelas seguintes questões: 

DOMÍNIO I – FÍSICO 
1 - Dor e desconforto 
2 - Energia e fadiga 
3 - Sono e repouso 
9 - Mobilidade 
10 - Atividade da vida cotidiana 
11 - Dependência de medicação ou tratamentos 
12 - Capacidade de trabalho 

 
DOMÍNIO II – PSICOLÓGICO 
4 - Sentimentos positivos 
5 - Pensar, aprender, memória e concentração 
6 - Auto-estima 
7 - Imagem corporal e aparência 
8 - Sentimentos negativos 
24 - Espiritualidade/religião/crenças pessoais 

 
DOMÍNIO III – RELAÇÕES SOCIAIS 
13 - Relações pessoais 
14 - Apoio social 
15 - Atividade sexual 

 
DOMÍNIO IV – MEIO AMBIENTE 
16 - Segurança física e proteção 
17 - Ambiente no lar 
18 - Recursos financeiros 
19 - Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade 
20 - Oportunidade de adquirir novas informações e habilidades 
21 - Participação em, oportunidades de recreação/lazer 
22 - Ambiente físico: poluição, ruído, trânsito, clima 
23 - Transporte 
 

 Para o correto preenchimento do questionário de Qualidade de Vida no 

Trabalho WHOQOL-bref, a Organização Mundial da Saúde determina algumas 

regras, assim especificadas: 

1. O questionário é de auto-resposta. O entrevistador não deve influenciar o 
colaborador na escolha da resposta e nem discutir as questões ou o 
significado destas, nem da escala de respostas; 

2. O Colaborador deverá ler cada questão respondendo-as de acordo com o 
que lhe pareça a melhor resposta; 
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3. Se não tiver certeza sobre que resposta dar em uma questão, o 
colaborador deverá escolher entre as alternativas a que lhe parece mais 
apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha; 

4. O colaborador deverá ter em mente seus valores, aspirações, prazeres e 
preocupações; 

5. Em casos de impossibilidade como, por exemplo, o analfabetismo, a 
deficiência visual importante (...) o instrumento pode ser aplicado pelo 
entrevistador, devendo ser redobrado os esforços para evitar a influência 
sobre as respostas do indivíduo; 

6. As perguntas sobre o que o colaborador acha de sua vida, devem ser 
respondidas tomando como referência as duas últimas semanas. (Fox-
Rushby & Parker, 1995, p.166.) 

 

Este sistema de pesquisa interage com as determinantes básicas do 

projeto em si, contextualizadas através da hipótese, dos objetivos e das teorias 

que interessam à pesquisa, oferecendo um amplo leque de interrogativas que 

irão sendo analisados a partir das respostas efetuadas. 

 

3.4 - A COLETA DE DADOS 

A coleta foi realizada com 30 colaboradores, os quais representam 75% 

do quadro funcional das granjas de recria, o qual totaliza 40 colaboradores, 

independentes de suas funções ou de outra forma de participação neste 

processo. Entre os entrevistados constam 22 do sexo masculino (73.3%) e 08 do 

sexo feminino (26.76%). 

Ao acenar para as interpretações a respeito de coleta de dados 

GUIZZOTTI  aponta que a mesma “[...] é a organização criteriosa da técnica e a 

confecção de instrumentos adequados de registro e leitura dos dados colhidos 

em campo” (2005, p. 51), nesse sentido ainda demonstra que:  

A coleta de dados comporta algumas normas que dependem e 
se ajustam ao tipo de pesquisa que se empreende. A definição 
da técnica e a elaboração do instrumento mais adequado à 
pesquisa não são arbitrárias. Estão conexas com as hipóteses 
que se quer comprovar, com os pressupostos que são 
assumidos e com a analise que se fará do material colhido. 
(2005, p. 51) 

 

Em razão deste envolvimento entendemos que tal escolha possibilitou 

uma pesquisa composta de detalhes técnicos estruturais sobre Qualidade de 

Vida dos mesmos.  

GUIZZOTTI entende que:  
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Todos os sujeitos são igualmente dignos de estudo, todos 
são iguais, mas permanecem únicos, e todos os seus pontos de 
vista são relevantes: do culto e do iletrado, do delinqüente e do 
seu juiz, dos quais falam e dos que se calam, dos normais e dos 
anormais. Procura-se compreender a experiência que eles têm, 
as representações que formam e os conceitos que elaboram. 
Esses conceitos manifestos, as experiências relatadas ocupam o 
centro de referência das análises e interpretações na pesquisa 
qualitativa. (GUIZZOTTI, 2000, p.84) 

 

Para cada entrevistado convidado foi entregue uma carta de 

apresentação, explicitando os objetivos da pesquisa e solicitando-lhes a 

colaboração. Também foi entregue um termo de consentimento elaborado com 

vistas a desenvolver a pesquisa e utilizar os dados em futuros trabalhos.  

Anteriormente a este quadro foram feitas oito pesquisas pilotos, sendo 

duas por local de trabalho, com o intuito de testar a confiabilidade, averiguar o 

grau de entendimento do questionário e testar as possíveis relações estatísticas. 

 Sobre a possibilidade de efetuar um estudo piloto antes da aplicação do 

questionário final Yin evidência à sua importância, assim manifestando-se:  

Os relatórios dos casos-piloto são de grande valor 
principalmente aos pesquisadores [...] uma diferença 
entre os relatórios-piloto e os relatórios reais de estudos 
de caso é que os relatórios-piloto devem ser objetivos em 
relação às lições assimiladas tanto para o projeto de 
pesquisa quanto para os procedimentos de campo. (2005, 
p. 106) 

 

Objetivando a preservação do anonimato dos entrevistados utilizamos 

em todos os depoimentos codificados por respondentes 1, 2, 3 assim por diante.  

No momento do preenchimento do questionário o pesquisador se fez 

presente com o objetivo de esclarecer possíveis perguntas e conteúdo.  
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4. ANÁLISE DOS DADOS 
 

 
Esta seção traz os resultados consignados pelos colaboradores vinculados 

a empresa avícola pesquisa – setor de recria. Os dados referem-se ao 

instrumento de avaliação WHOQOL-bref referentes aos domínios: Físico, 

Psicológico, Relações Sociais e Meio Ambiente, bem como, o resultado da faceta 

Qualidade de vida do ponto de vista do avaliado. 

No gráfico (01) que representa o escore médio total (calculado a partir da 

média entre todas as questões do instrumento), é possível visualizar que o 

domínio psicológico teve o maior escore entre os domínios, com 87,50% e o 

domínio ambiente teve o menor escore com 68,65%.     

Gráfico 01 – Média Total 

Neste gráfico observou-se que o escore médio total foi de 82,08%, isto 

mostra que o resultado que está mais próximo de 100 é considerado um 

resultado positivo. 

A seguir serão apresentados no gráfico 02 os resultados referentes à 

qualidade de vida dos respondentes.  
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Gráfico 02 – Qualidade de Vida dos respondentes 

 A destacar que as questões referente a: Mobilidade (96,.67%), Imagem 

corporal e aparência (96,33%) estão muito próximos de satisfação. Entretanto a 

questão referente ao transporte (48,33%) encontra-se abaixo do limite de 50%. 

Fato este que demanda uma atenção sobre esta, na busca da Qualidade de Vida 

dos respondentes.   

Analisando os gráficos 01 e 02 pode-se observar que os respondentes 

percebem a sua qualidade de vida da forma como ela realmente é. Um fato que 

nos chama a atenção é a igualdade do resultado de ambos – 82.08%. Este fato é 

considerado sui-generis quando se trata de pesquisas sobre Qualidade de Vida. 

A seguir será apresentado as questões que compõem o questionário do 

WHOQOl-bref acompanhadas de análise em relação ao domínio e em relação a 

média, desvio padrão, coeficiente de variação, valor mínimo e máximo e 

amplitude.   
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Q1 Como você avaliaria sua Qualidade de Vida? 

Q2 Quão satisfeito(a) você está com a sua saúde? 

Q3 Em que medida você acha que sua dor (física) impede  você de fazer o que você gosta? 

Q9 Quão saudável é o seu ambiente físico (clima, barulho, poluição, atrativos)? 

Q10 Você tem energia suficiente para seu dia-a-dia? 

Q11 Você é capaz de aceitar sua aparência física? 

Q12 Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades? 

Quadro 01 – Questões referentes ao Domínio Físico 

 

 Este domínio obteve um escore de 86,55%, o que representa uma posição 

de satisfação dos entrevistados. 

A relação das questões deste domínio em relação a média, desvio padrão, 

coeficiente de variação, valor mínimo e máximo e amplitude são apresentadas 

na tabela 01 

QUESTÃO MÉDIA 
DESVIO 
PADRÃO 

COEFICIENTE 
DE VARIAÇÃO 

VALOR 
MÍNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

AMPLITUDE 

Q1 4,33 0,55 12,62 3 5 2 
Q2 4,23 0,57 13,42 3 5 2 
Q3 1,30 0,47 35,85 1 2 1 
Q9 4,00 0,64 16,08 3 5 2 
Q10 4,30 0,53 12,44 3 5 2 
Q11 4,83 0,38 7,84 4 5 1 
Q12 3,50 0,51 14,53 3 4 1 

Tabela 01 – Relação dos dados apurados referente ao Domínio Físico.   

 

Ao analisar os dados provenientes desta tabela, verificou-se que a 

questão 11 (Você é capaz de aceitar sua aparência física?), obteve a maior 

média, com escore de 4,83, em contraposição a esta temos a questão 03 (Em que 

medida você acha que sua dor (física) impede você de fazer o que você gosta?), 

a qual alcançou a menor média com escore de 1,30. Este dado vem comprovar a 

necessidade de estabelecer parâmetros que visem dar ao colaborador condições 

adequadas de trabalho visando que o mesmo possa executar bem as tarefas. 

  

 

 

Q4 O quanto você precisa de algum tratamento médico para levar sua vida diária? 

DOMÍNIO FÍSICO 

DOMÍNIO PSICOLÓGICO 
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Q5 O quanto você aproveita sua vida? 

Q6 Em que medida você acha que sua vida tem sentido? 

Q7 O quanto você consegue se concentrar? 

Q8 Quão seguro(a) você se sente em sua vida diária? 

Q24 Quão satisfeito(a) você está com o seu acesso aos serviços de saúde? 

Quadro 02 – Questões referentes ao Domínio Psicológico  

 

Este domínio obteve um escore de 87,50%, colocando-o com o mais alto 

dos domínios analisados. Isto representa o quanto os colaboradores estão 

satisfeitos em relação aos aspectos de sua vivência. 

A relação das questões deste domínio em relação a média, desvio padrão, 

coeficiente de variação, valor mínimo e máximo e amplitude são apresentadas 

na tabela 02. 

QUESTÃO MÉDIA 
DESVIO 
PADRÃO 

COEFICIENTE 
DE VARIAÇÃO 

VALOR 
MÍNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

AMPLITUDE 

Q4 1,37 0,49 35,86 1 2 1 
Q5 4,47 0,51 11,36 4 5 1 
Q6 4,67 0,48 10,27 4 5 1 
Q7 4,23 0,63 14,79 3 5 2 
Q8 4,33 0,61 14,00 3 5 2 

Q24 3,87 0,86 22,25 3 5 2 
Tabela 02 – Relação dos dados apurados referente ao Domínio Psicológico.   

 

Ao analisar os dados provenientes desta tabela, verificou-se que a 

questão 06 (Em que medida você acha que sua vida tem sentido?), obteve a 

maior média, com escore de 4,67, em contraposição a esta temos a questão 04 (O 

quanto você precisa de algum tratamento médico para levar sua vida diária?), a 

qual alcançou a menor média com escore de 1,37. Os dados comprovam que os 

colaboradores desta empresa avícola encontram-se dentro de padrões 

adequados em relação a sua saúde. O que de certa forma é benéfico para a 

empresa, pois estaria desta maneira isenta do absenteísmo e do presenteísmo.  

 

 

 

Q13 Quão disponíveis para você estão as informações que precisa no seu dia-a-dia? 

Q14 Em que medida você tem oportunidades de atividade de lazer? 

Quadro 03 – Questões referentes ao Domínio Relações Pessoais  

 

DOMÍNIO RELAÇÕES PESSOAIS 
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Este domínio obteve um escore de 75,83%, colocando-o abaixo da 

média apresentada. Este fato se torna preocupante, visto que as questões 

aventadas para este domínio, referem-se sobre a sua relação pessoal.  

A relação das questões deste domínio em relação a média, desvio padrão, 

coeficiente de variação, valor mínimo e máximo e amplitude são apresentadas 

na tabela 03. 

QUESTÃO MÉDIA 
DESVIO 
PADRÃO 

COEFICIENTE 
DE VARIAÇÃO 

VALOR 
MÍNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

AMPLITUDE 

Q13 3,57 0,86 24,07 2 5 3 
Q14 3,87 0,68 17,62 3 5 2 

Tabela 03 – Relação dos dados apurados referente ao Domínio Relações Pessoais.   

 

Ao analisar os dados provenientes desta tabela, verificou-se que a 

questões estão muito próximas. A questão 14 (Em que medida você tem 

oportunidades de atividade de lazer?), obteve a maior média, com escore de 

3,87, e a 13 (Quão disponíveis para você estão as informações que precisa no seu 

dia-a-dia?), alcançou um índice ligeiramente abaixo. A proximidade dos dados 

apresentados demonstra que este domínio trás um equilíbrio entre os dados. 

 

  

 

Q16 Quão satisfeito(a) você está com o seu sono? 

Q17 
Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade de desempenhar as atividades do seu 
dia-a-dia? 

Q18 Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade para o trabalho? 
Q19 Quão satisfeito(a) você está consigo mesmo? 

Q20 
Quão satisfeito(a) você está com suas relações pessoais (amigos, parentes, conhecidos, 
colegas)? 

Q21 Quão satisfeito(a) você está com sua vida sexual? 
Q22 Quão satisfeito(a) você está com o apoio que você recebe de seus amigos? 
Q23 Quão satisfeito(a) você está com as condições do local onde mora? 
Quadro 04 – Questões referentes ao Domínio Meio Ambiente 
 

Este domínio obteve um escore de 68,65%, colocando-o abaixo da média 

apresentada e como menor índice apurado. Este fato se torna preocupante, visto 

que as questões aventadas para este domínio, referem-se sobre a sua relação 

consigo mesmo. A relação das questões deste domínio em relação a média, 

desvio padrão, coeficiente de variação, valor mínimo e máximo e amplitude são 

apresentadas na tabela 04. 

DOMÍNIO MEIOAMBIENTE 
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QUESTÃO MÉDIA 
DESVIO 
PADRÃO 

COEFICIENTE 
DE VARIAÇÃO 

VALOR 
MÍNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

AMPLITUDE 

Q16 4,13 0,43 10,50 3 5 2 
Q17 4,23 0,43 10,16 4 5 1 
Q18 4,37 0,76 17,52 3 5 2 
Q19 4,47 0,51 11,36 4 5 1 
Q20 4,40 0,56 12,80 3 5 2 
Q21 4,07 0,74 18,19 2 5 3 
Q22 3,63 0,67 18,40 2 5 3 
Q23 3,90 0,61 15,58 3 5 2 

Tabela 04 – Relação dos dados apurados referente ao Domínio Meio Ambiente. 

 

Ao analisar os dados provenientes desta tabela, verificou-se que a 

questão 19 (Quão satisfeito(a) você está consigo mesmo?) obteve a maior média, 

com escore de 4,47, em contraposição a esta temos a questão 22 (Quão 

satisfeito(a) você está com o apoio que você recebe de seus amigos?), a qual 

alcançou a menor média com escore de 3,63. Estes dados apesar de estarem 

próximos comprovando a necessidade de ater a ações que visem dar ao 

colaborador condições adequadas de convivência dentro do campo profissional. 

 Pautado nos dados obtidos em cada domínio apresentaremos na 

seqüência uma analise desses. 

No gráfico abaixo (03) apresentamos os resultados referentes a maior e 

menor média entres os domínios.   

 

O domínio que teve a maior média foi o de relações sociais com 4,87, que 

se refere a questão número 15 (Quão bem você é capaz de se locomover?), em 

seguida o domínio físico com 4,83 que se refere a questão 11 (Você é capaz de 
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4,47

4,87
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Psicológico
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Gráfico 03 – Média Maior 
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aceitar a sua aparência física?), na seqüência o domínio  psicológico com 4,67 

que se refere a questão 06 (Em que medida você acha que sua vida tem 

sentido?) e com a o menor escore o domínio ambiente com 4,67 que se refere a 

questão 19 (Quão com satisfeito (a) você esta consigo mesmo?). 

No gráfico (04) será apresentada a menor média obtida entre os 

domínios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a menor média o domínio físico obteve 1,3 que se refere a questão 

número 03 (Em que medida você acha que sua dor (física) impede você de fazer 

o que você precisa?), seguido pelo domínio psicológico com 1,37 que se refere a 

questão 04 (O quanto você precisa de algum tratamento médico para levar sua 

vida diária?), na seqüência o domínio relações sociais com 3,57 referente a 

questão 13 (Quão disponíveis para você estão as informações que precisa no seu 

dia-a-dia?), e em seguida o domínio ambiente com 3,63 que se refere a questão 

22 (Quão satisfeito (a) você está com o apoio que você recebe de seus amigos). 

Com parâmetros nos dados avaliados entre as maiores e menores médias 

obtidas pelos domínios pode-se observar que o domínio físico foi o domínio 

que mais teve equilíbrio nas respostas. Onde para a pergunta 03 (Em que 

medida você acha que sua dor impede você de fazer o que você precisa?) que se 

refere a menor média, onde as respostas mais assinaladas foram a 01 que se 

refere a NADA e a 02 que se refere a MUITO POUCO. Já a maior média obtida 

foi no domínio físico que se refere a resposta 15 (Quão bem você é capaz de se 

locomover?), onde as respostas mais assinaladas foram a 4 que se refere a BOM 

e a resposta 5 que se refere a MUITO BOM.  

MÉDIA MENOR

1,31,37

3,633,57
Físico

Psicológico

Relações Sociais
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Gráfico 04 – Média Menor   
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Contextualizando os dados acima é passível de entendimento que os 

colaboradores pesquisados demonstram estarem satisfeitos, e que se sentem 

capazes de desempenhar e exercer suas atividades diárias com satisfação. 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 
 

Estudar a Qualidade de Vida de um determinado grupo de pessoas 

torna-se interessante, principalmente em nosso caso, visto que os mesmos 

pertencem a um quadro de colaboradores que são responsáveis por um setor de 

suma importância dentro do processo produtivo da empresa estudada. 

Assim, tendo como base os dados apresentados pelo instrumento 

WHOQOL- bref, pudemos constatar que o nível de Qualidade de Vida destes 

colaboradores encontra-se dentro de um estágio privilegiado.  

De uma forma geral podemos observar que temos pontos positivos 

relacionados ao domínio psicológico teve o maior escore. Sendo assim estes 

indivíduos estão satisfeitos com a sua vida pessoal. Este domínio envolve 

concentração, segurança para realizar tarefas entre outros. 

O escore médio da qualidade de vida do ponto de vista dos respondentes 

(auto avaliação da qualidade de vida) é extremamente igual ao escore médio 

total (calculado a partir da média entre todas as questões do instrumento). Isto 

significa que, de forma global, os respondentes percebem a sua qualidade de 

vida de forma como ela realmente é. Isto pode ser considerado como um caso 

raro. 

Recomenda-se que novos estudos sejam feitos para avaliar a Qualidade 

de Vida de todos os colaboradores da empresa, pois os dados obtidos podem 

sinalizar o caminho a ser seguido na busca de uma excelência no setor avícola.  

Conclui-se que é importante dar condições básicas de trabalho, como 

saúde, segurança, melhoria no ambiente. Tendo assim como objetivo 

proporcionar um nível de satisfação do trabalhador. O investimento em pessoas 

pode trazer um grande retorno se falando em qualidade e produtividade. Vale 

ressaltar que a empresa pesquisada possui programas específicos que visam a 

melhoria da qualidade de vida dos seus colaboradores. 
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7. - ANEXOS 
 
7.1 – Avaliação Geral 
 

QUESTÃO MÉDIA 
DESVIO 
PADRÃO 

COEFICIENTE 
DE VARIAÇÃO 

VALOR 
MÍNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

AMPLITUDE 

Q1 4,33 0,55 12,62 3 5 2 
Q2 4,23 0,57 13,42 3 5 2 
Q3 1,30 0,47 35,85 1 2 1 
Q4 1,37 0,49 35,86 1 2 1 
Q5 4,47 0,51 11,36 4 5 1 
Q6 4,67 0,48 10,27 4 5 1 
Q7 4,23 0,63 14,79 3 5 2 
Q8 4,33 0,61 14,00 3 5 2 
Q9 4,00 0,64 16,08 3 5 2 
Q10 4,30 0,53 12,44 3 5 2 
Q11 4,83 0,38 7,84 4 5 1 
Q12 3,50 0,51 14,53 3 4 1 
Q13 3,57 0,86 24,07 2 5 3 
Q14 3,87 0,68 17,62 3 5 2 
Q15 4,87 0,35 7,10 4 5 1 
Q16 4,13 0,43 10,50 3 5 2 
Q17 4,23 0,43 10,16 4 5 1 
Q18 4,37 0,76 17,52 3 5 2 
Q19 4,47 0,51 11,36 4 5 1 
Q20 4,40 0,56 12,80 3 5 2 
Q21 4,07 0,74 18,19 2 5 3 
Q22 3,63 0,67 18,40 2 5 3 
Q23 3,90 0,61 15,58 3 5 2 
Q24 3,87 0,86 22,25 3 5 2 
Q25 2,93 0,87 29,60 1 5 4 
Q26 1,67 0,66 39,65 1 3 2 

 



 44

7.2 – Termo de Consentimento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
 
 
 
 
 

Eu, _____________________________, concordo em participar, 

voluntariamente, do estudo da Análise da Qualidade de Vida dos colaboradores 

que atuam na avicultura em granjas de recria: um estudo de caso, entendendo 

sua proposta e natureza. 

Reconheço que as informações por mim prestadas poderão ser utilizadas 

em futuras publicações, desde que meu anonimato e o sigilo da autoria de 

minhas respostas sejam garantidos.  

Reservo-me ainda, o direito de interromper minha participação quando 

quiser ou achar necessário e de não responder a algum questionamento que não 

considere pertinente. 

 

 

 

 

Carambeí, 30 de outubro de 2008. 

 

 

 

 

                             

       __________________________ 

              Assinatura 
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7.3 – Carta de Apresentação 
 

 
 

Carambeí, 30 de outubro de 2008. 
 

 
 
 

Prezado (a) Senhor (a) 
 
 
Dirijo-me a Vossa Senhoria, com o objetivo de solicitar sua participação 

no projeto de pesquisa que ora estou realizando, como aluno do Curso de Pós-

Graduação Lato Sensu em Produção de Aves e Suínos, sob a orientação do Prof. 

Dr. Paulo Nocera, cuja intenção de pesquisa está centrada na Análise da 

Qualidade de Vida dos colaboradores que atuam na avicultura em granjas de 

recria: um estudo de caso  

Desta forma venho solicitar a Vossa Senhoria a sua colaboração, na forma 

de entrevistado, para a consecução deste trabalho pois, vemos que o seu relato 

será de fundamental importância para o alcance de nossos objetivos. 

Outrossim, informo-lhe que os dados fornecidos serão confidenciais 

assegurando-lhe o anonimato. 

Contando com a sua participação, antecipadamente agradecemos e 

colocamos-nos a sua disposição. 

 

 

Atenciosamente 
 

 
 

Thiago Frasson 
 
 
 
 
Ilmo (a) Sr (a) 
XXXXXXXX 
Rua  
Carambeí - Pr 


