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1. Regulamentação
➔ Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI/UFRN 
(2020/2029)

Em cuja Política de Gestão possui a 
seguinte linha de ação: Promoção da 
qualidade de vida, saúde e 
segurança no trabalho, contribuindo 
para o favorecimento e manutenção 
dos mais elevados níveis de 
bem-estar físico, mental e social dos 
servidores;



➔ Plano de Gestão da UFRN 
(2019/2023)

Que em seu Mapa Estratégico, no 
fator Desenvolvimento 
Institucional, possui o objetivo 
estratégico de “Desenvolver 
Competências e Qualidade de 
Vida das Pessoas”



➔ Plano de Gestão de Logística 
Sustentável -PLS/UFRN

Instituído por meio da Resolução de 
nº040/2017, cujo teor estabelece  
implementação de um  Plano  de 
Gestão de Logística Sustentável. 
Sendo constituído por  práticas de 
sustentabilidade e racionalização do 
uso de materiais e serviços, 
responsabilidades, água e esgoto, 
arborização, ações de divulgação, 
conscientização,  capacitação e 
qualidade de vida no trabalho.



➔ Política de QVT da UFRN

Instituída pela Resolução nº 
011/2017-CONSAD/UFRN, cuja 
pretensão é adoção de ações e 
práticas que promovam o 
bem-estar no trabalho de maneira 
sustentável e duradoura.

 



➔ Abordagem 
Teórico-Conceitual

A abordagem teórico-conceitual 
que embasa a política de QVT da 
UFRN é a da Ergonomia da 
Atividade Aplicada à QVT, 
proposta por Ferreira (2013).



2. O que veremos...

➔ Conceito de Bem-Estar no 
Trabalho

➔ Conceito de Mal-Estar no 
Trabalho

➔ Abordagem teórica 

➔ Conceito de QVT

➔ Metodologia

➔ Delineamento

➔ Resultados



Mas, afinal, o que é bem-estar no 
trabalho e mal-estar no trabalho?



Fonte: Ferreira (2012)



Fonte: Ferreira (2012)



Abordagem 
da EAAQVT



CONCEITO DE 
QVT
Sob a ótica dos 
trabalhadores
Fonte: Ferreira 
(2012, p. 173)

“Sob a ótica dos trabalhadores, ela se expressa 
por meio das representações globais (contexto 
organizacional) e específicas (situações de 
trabalho) que estes constroem, indicando o 
predomínio de experiências de bem-estar no 
trabalho, de reconhecimentos institucional e 
coletivo, de possibilidade de crescimento 
profissional e de respeito às características 
individuais. “



DIAGNÓS
TICOS

1. Quando direcionado ao ambiente organizacional, é 
um importante instrumento de planejamento e 
análise do clima organizacional;

2.  A eficácia da metodologia no formato in loco, haja 
vista a riqueza dos detalhes colhidos na unidade 
analisada;

3. É uma ação promotora do bem-estar no trabalho, 
pois o servidor se sente parte do processo.



Na Realização (formato micro) 
Divisão em 2 grupos:  Servidores sob Gestão 
(SG)  e Servidores Gestores (SG)
Local de realização:  in loco, ou seja, nos 
ambientes laborais  dos servidores
1º momento/Representações Individuais: 
preenchimento de um questionário individual e 
anônimo (semiestruturado)

2º momento/ Representações Coletivas: 
grupo focal

METODOLOGIA



Análise dos Resultados 
Globais (formato macro)
➢ Análise Multimétodos (quantitativa e 

qualitativa);
➢ Quantitativa:  escala likert de 5 

pontos/google forms, excel e criação de 
uma planilha dashboard;

➢ Qualitativa: análise de conteúdo (Bardin, 
2011)

METODOLOGIA



Tratamento dos dados - Análise 
Quantitativa dos Resultados

Para o cálculo do 
Índice Geral foi 
feita a média 
aritmética das 
notas de todos os 
fatores

A nota dos itens foi 
calculada a partir 
da Média 
Ponderada da 
quantidade de 
respostas

Para  a média de 
cada item foi 
calculada a Média 
Aritmética de todas 
as notas dos itens.



Composição dos Índices 
Gerais
Para analisar os itens da escala, utilizou-se o 
cálculo da nota média. Neste modelo atribui-se 
um valor de 1 a 5 para cada resposta; a partir daí 
foi calculada a média ponderada para cada item, 
baseando-se na frequência das respostas. 
Aplicou-se uma transformação monotônica 
dessa nota, multiplicando-a por 2, para que 
sejam apresentados em valores de 0 a 10.

METODOLOGIA



Tratamento dos dados - Análise 
Qualitativa dos Resultados 

IramuteqAnálise de 
Conteúdo

Técnica 
utilizada: 
categorização



Iramuteq
Os dados textuais foram analisados pelo 
IRAMUTEQ por meio de nuvem de palavras 
e análise de similitude. Nuvem de palavras 
organiza de forma aleatória as palavras com 
maior frequência, as análises de similitude 
apresentam a proximidade de termos 
semelhantes ou idéias próximas e possibilita 
identificar as co-ocorrências entre as 
palavras, conectando-as.

METODOLOGIA



4. Resultados 
Servidores Gestores 
- SG

Índice de QVT SG: 
8,06
Desvio Padrão: 0,545

Nível de Confiança: 95%

Margem de erro: 3,26%

População: 520 SG

Tamanho da Amostra: 330 SG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gênero-SG Escolaridade-SG

Fonte: relatório global microdiagnóstico de QVT, 2020.



Renda-SG Tempo 
função-SG

Fonte: relatório global microdiagnóstico de QVT, 2020.



Faixa de idade - SG

Fonte: relatório global microdiagnóstico de QVT, 2020.
 



CONDIÇÕES 
DE 
TRABALHO 
= 7,62



Como você avalia as condições 
físicas de trabalho na unidade 
sob sua gestão?

Fonte: relatório global microdiagnóstico de QVT, 2020.
 



ORGANIZA 
ÇÃO DO 
TRABALHO 
= 7,81



Como você avalia a distribuição 
das tarefas na unidade sob sua 
gestão?

Fonte: relatório global microdiagnóstico de QVT, 2020.
 



RELAÇÕES 
SOCIOPROFIS
SIONAIS = 8,79



Como você avalia a relação com 
sua equipe?

Fonte: relatório global microdiagnóstico de QVT, 2020.
 



Como você avalia a sua relação 
com os demais colegas de 
trabalho?

Fonte: relatório global microdiagnóstico de QVT, 2020.
 



RECONHECI 
MENTO 
E  CRESCIMEN 
TO PROFISSIO
NAL = 7,75



Qual a sua avaliação em relação ao 
desempenho da sua equipe de 
trabalho?

Fonte: relatório global microdiagnóstico de QVT, 2020.
 



Você sente que é reconhecido 
pelo seu desempenho no 
trabalho?

Fonte: relatório global microdiagnóstico de QVT, 2020.
 



Como você avalia as condições de 
ascensão profissional para os 
membros da sua equipe?

Fonte: relatório global microdiagnóstico de QVT, 2020.
 



PRÁTICAS DA 
GESTÃO DO 
TRABALHO = 
8,31



Como você avalia a transparência 
nas práticas/decisões na sua 
gestão?

Fonte: relatório global microdiagnóstico de QVT, 2020.
 



Como você avalia os espaços 
concedidos à sua equipe, dentro da 
sua gestão, para participação e 
tomada de decisões?

Fonte: relatório global microdiagnóstico de QVT, 2020.
 



Como você avalia os momentos de 
feedbacks (positivos e/ou 
negativos) fornecidos à sua equipe?

Fonte: relatório global microdiagnóstico de QVT, 2020.
 



6. O que te causa 
mal-estar 
quando você 
lembra do seu 
local de 
trabalho?

Fonte: relatório global microdiagnóstico de QVT, 
2020.



7. O que te causa 
bem-estar 
quando você 
lembra do seu 
local de 
trabalho?

Fonte: relatório global microdiagnóstico de QVT, 2020.



8. Para você, o 
que é 
qualidade de 
vida no 
trabalho?

Fonte: relatório global microdiagnóstico de QVT, 2020.



8. Para você, o 
que é 
qualidade de 
vida no 
trabalho?

Fonte: relatório global microdiagnóstico de QVT, 2020.



9. Você diria 
que tem 
Qualidade de 
Vida no 
Trabalho?

Fonte: relatório global microdiagnóstico de QVT, 2020.



9. Por que 
você tem 
Qualidade de 
Vida no 
Trabalho?

Fonte: relatório global microdiagnóstico de QVT, 2020.



5. Resultados 
Servidores Sob 
Gestão - SSG

Índice de QVT SSG: 7,63
Desvio Padrão:0,7424

Nível de Confiança: 95%

Margem de erro: 2,74%

População: 5372 SSG

Tamanho da Amostra: 1034 SSG

➔



Gênero-SSG Escolaridade-SSG

Fonte: relatório global microdiagnóstico de QVT, 2020.



Faixa de Renda-SSG Faixa de 
Idade-SSG

Fonte: relatório global microdiagnóstico de QVT, 2020.



Categoria do Gestor-SSG

Fonte: relatório global microdiagnóstico de QVT, 2020.



CONDIÇÕES 
DE 
TRABALHO 
SSG =
7,47 



Como você avalia as suas 
condições físicas de trabalho?

Fonte: relatório global 
microdiagnóstico de QVT, 

2020.



ORGANIZA 
ÇÃO DO 
TRABALHO 
SSG =
7,51



Como você avalia a distribuição 
das tarefas no seu ambiente de 
trabalho?

Fonte: relatório global 
microdiagnóstico de QVT, 

2020.



RELAÇÕES 
SOCIOPRO 
FISSIONAIS 
SSG = 
8,7



Como você avalia a sua relação 
com o gestor?

Fonte: relatório global 
microdiagnóstico de QVT, 2020.



Como você avalia a sua relação 
com os demais colegas de 
trabalho? 

Fonte: relatório global 
microdiagnóstico de QVT, 2020.



RECONHECIMEN
TO E 
CRESCIMENTO 
PROFISSIONAL 
SSG=

6,96



Como você avalia o 
reconhecimento pelo seu 
desempenho no  trabalho?

Fonte: relatório global 
microdiagnóstico de QVT, 2020.



Como você avalia as condições 
para ascensão profissional?

Fonte: relatório global 
microdiagnóstico de 

QVT, 2020.



PRÁTICAS DA 
GESTÃO DO 
TRABALHO 
SSG= 7,45

Source: travel.trade.gov

http://travel.trade.gov/view/m-2015-O-001/index.html


Como você avalia a transparência 
nas  práticas e decisões do seu 
gestor?

Fonte: relatório 
global 

microdiagnóstico 
de QVT, 2020.



Como você avalia a sua 
participação no processo da 
tomada de decisões no seu 
ambiente de trabalho? 



Como você avalia os momentos de 
feedbacks (positivos e/ou 
negativos) fornecidos pelo seu 
gestor?

Fonte: relatório global 
microdiagnóstico de 

QVT, 2020.



6. O que te causa 
mal-estar 
quando você 
lembra do seu 
local de 
trabalho?

Fonte: relatório global microdiagnóstico de QVT, 
2020.



7. O que te causa 
bem-estar 
quando você 
lembra do seu 
local de 
trabalho?

Fonte: relatório global microdiagnóstico de QVT, 2020.



8. Para você, o 
que é 
qualidade de 
vida no 
trabalho?

Fonte: relatório global microdiagnóstico de QVT, 2020.



9. Você diria 
que tem 
Qualidade de 
Vida no 
Trabalho?

Fonte: relatório global microdiagnóstico de QVT, 2020.



9. Por que 
você tem 
Qualidade de 
Vida no 
Trabalho?

Fonte: relatório global microdiagnóstico de QVT, 2020.



3º diagnóstico - 2020/ Índice Geral de QVT



❏ Preservação da ideia original/estado 
da arte;

❏ Para os SSG respondentes, a maioria 
de seus gestores são docentes;

❏ Similaridade entre representações 
individuais e coletivas (com algumas 
exceções);

ALGUMAS 
OBSERVA- 
ÇÕES 
IMPORTAN- 
TES 



❏ O valor agregado, pois além desta 
ação ter sido promotora de bem-estar 
nos ambientes laborais, a partir dela 
pudemos disseminar fortemente as 
demais ações do Viver em Harmonia, 
bem como, também, da PROGESP ;

❏ As relações sócioprofissionais são o 
“forte” da UFRN;

ALGUMAS 
OBSERVAÇÕES 
IMPORTANTES 



❏ As figuras de nuvens de palavras e 
análise de similitudes, somente, podem 
ser melhores compreendidas à luz da 
teoria que embasa esse estudo, além do 
detalhamento estratificado;

❏ No fator “Reconhecimento e Crescimento 
Profissional”, apenas o item Crescimento 
Profissional puxa a média para baixo; 
pois, de maneira geral, os servidores 
respondentes se sentem reconhecidos 
e valorizados por  trabalharem na UFRN;

ALGUMAS 
OBSERVAÇÕES 
IMPORTANTES 



❏ As oficinas de  realização do 
diagnóstico como promotoras do 
bem-estar no trabalho, haja vista o 
fato de estarem sendo concedidos 
espaços para escuta e participação 
coletiva, ou seja, o trabalhador 
participa junto com o programa de 
QVT das soluções para sanar aquilo 
que for promotor do mal-estar no 
trabalho; comprovando a tese do 
autor da EAAQVT  e, também, da nossa 
política de QVT.

ALGUMAS 
OBSERVAÇÕES 
IMPORTANTES 



ENCAMINHA-
MENTOS A 
PARTIR 
DESSE 
DIAGNÓSTI- 
CO

A partir da realização desse 3º diagnóstico 
de QVT e de seus resultados, pudemos 
propor os seguintes encaminhamentos:
❏ Criação de Planos de ação para os 

planejamentos anuais (2019, 2020 e 
2021);

❏ Criação de um Grupo de Trabalho 
Multiprofissional (GT 
Microdiagnóstico), constituído por 
profissionais da PROGESP, para que 
esse GT analizasse os resultados e 
propusesse ações direcionadas para 
sanar o que fosse diagnosticado 
como promotor de mal-estar nos 
ambientes laborais;



ENCAMINHA-
MENTOS A 
PARTIR 
DESSE 
DIAGNÓSTI- 
CO

❏ Implementação das ações, nos 
setores de trabalho. sugeridas 
pelo GT Microdiagnóstico;

❏ Em 2019 e 2020, criação da  
Oficina “Dividindo Experiências, 
Multiplicando Competências”, 
em formato contínuo, 
direcionada aos gestores em 
formato terapêutico; para que 
possamos ouví-los quanto às 
dificuldades e percepções em 
relação à gestão das equipes;



ENCAMINHA-
MENTOS A 
PARTIR 
DESSE 
DIAGNÓSTI- 
CO

❏ Criação da Oficina “Repensando 
nosso fazer” (em 2019 e 2020), 
direcionada aos Servidores sob 
gestão, percebidos no grupo 
focal do microdiagnóstico e/ou 
apontados pelos gestores;

❏ Em 2021, criação da ação “Visitas 
de Qualidade de Vida no 
Trabalho”, no intuito de visitar as 
unidades tidas como críticas ou 
promotoras de mal-estar no 
trabalho e identificar como está 
hoje a unidade a partir das 
implantações das ações 
propositivas sugeridas pelo GT.



ENCAMINHA-
MENTOS A 
PARTIR 
DESSE 
DIAGNÓSTI- 
CO

❏ Em 2021, criada a ação 
“Mensuração do Índice de QVT”, 
que terá por objetivo conhecer, 
pela 4ª vez, o que pensam os 
servidores da UFRN em relação 
ao seu ambiente laboral, nos 
moldes da política de QVT da 
UFRN.



“

O que te causa 
bem-estar 
quando você 
lembra do 
local de 
trabalho?

“Mesmo tendo muitos afazeres e 
metas a serem cumpridas por nossa 
equipe, me sinto muito bem quando 
estou no meu local de trabalho e a 
cada meta finalizada, vem a 
satisfação de dever cumprido.”

“Os avanços 
científicos.”“Saber que estarei 

aqui diariamente.”

“As pessoas.”



"(...) há que se discutir o conceito de "qualidade de vida". O que é "qualidade de 
vida"? Dentro da Bioética, do conceito de autonomia, entende-se que "qualidade de 
vida" seja algo intrínseco, só possível de ser avaliado pelo próprio sujeito. 
Prioriza-se a subjetividade, uma vez que, de acordo inclusive com o conceito de 
Bion2 (1967), a realidade é a de cada um (...).

" (...)não se poderá dizer que saúde é um estado de razoável harmonia entre o 
sujeito e a sua própria realidade?"

Segre (1997)
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