ABORDAGEM DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E A
RESPONSABILIDADE SOCIAL EM AGÊNCIA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS¹

RESUMO

O presente estudo busca identificar a existência atuante da qualidade de vida no trabalho e
responsabilidade social na agência central dos Correios localizada na cidade de Juazeiro-Bahia.
Palavras Chave: Qualidade de vida no trabalho, Responsabilidade social, Estudo de caso.
ABSTRACT
This study seeks to identify the existence of an active quality of work life and social responsibility in the
central agency of the Post Office located in the town of Juazeiro, Bahia.
Palavras Chave: Quality of work life, social responsibility, Case Study

1. INTRODUÇÃO

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) visa proporcionar um ambiente favorável ao
bem estar de todos, na tentativa de humanizar (melhorar) as relações e o trabalho nas
organizações, conduzindo a melhorias na execução das tarefas e o consequente aumento
do nível de satisfação do funcionário com a organização. Para Chiavenato (2004) a
qualidade de vida no trabalho (QVT) implica em profundo respeito pelas pessoas.
Segundo Chiavenato (2004), o termo Qualidade de Vida no Trabalho, foi utilizado por
Louis Davis na década de 70, quando o mesmo desenvolvia um projeto sobre desenhos
de cargos e salários. Para ele, o conceito de QVT, se referia à preocupação com o bemestar geral e a saúde dos trabalhadores no desempenho de suas tarefas.
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Investir em incentivos, programas de saúde, patrocínios esportivos, atividades
terapêuticas, ginastica laboral, impulsionam a produção, pois o funcionário feliz em
ambiente agradável produz mais. E se formos além do ambiente empresarial e ainda
ligados ao público temos a responsabilidade social com programas que visem um
retorno a comunidade com bons programas sociais e ambientais de proteção,
preservação e reflorestamento a áreas de risco. Conforme Fernandes (1996), o conceito
de QVT envolve o atendimento das necessidades e aspirações humanas, além dos atos
legislativos que protegem o trabalhador, tendo como base a ideia de humanização do
trabalho e a responsabilidade social da empresa.
A responsabilidade social vem se transformando cada vez mais em vantagem
competitiva, pois as pessoas comuns ao perceberem que uma empresa está
comprometida com a responsabilidade social ou um programa social, passam a dar
preferência à compra de produtos dessa empresa. Para Tachizawa (2002, p. 73) a
expressão responsabilidade social e ambiental pode ser resumida no conceito de
efetividade, ou seja, uma organização é efetiva quando mantém uma postura
socialmente responsável, está relacionada à satisfação da sociedade, ao atendimento de
seus requisitos sociais, econômicos, culturais e comprometidas com o alcance de seus
objetivos.
A QVT tem sido utilizada como um indicador das experiências no local de trabalho para
medir o grau de satisfação das pessoas que desempenham suas tarefas. Para Chiavenato
(2004) com o intuito de alcançar níveis satisfatórios de qualidade e produtividade, as
instituições precisam de colaboradores motivados, que participem ativamente dos
trabalhos que executam e que se sintam recompensados por suas contribuições.
No ambiente de trabalho, por sua vez, constitui um fator importante, visto que é por
meio dele que organizações tomam conhecimento de como as expectativas dos
membros estão sendo atendidas.
O nível de QVT percebido pelo trabalhador produz resultados importantes para a
organização, podendo interferir no serviço e na produção. O clima organizacional, por
sua vez, corresponde aos aspectos motivacionais a nível pessoal dentro das
organizações, permeando as relações entre estas e seus funcionários. A existência de um

clima organizacional favorável constitui um fator positivo quanto à satisfação dos
funcionários.
A preocupação com a qualidade de vida no trabalho e responsabilidade social constitui
uma realidade empresarial, onde as empresas passaram a perceber a importância de seus
funcionários e comunidade local.
Este artigo pretende abordar um assunto muito explorado, que enfoca a existência de
programas que influencia na qualidade de vida no trabalho e responsabilidade social na
agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) em Juazeiro-BA.
2. QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT)
De acordo com a história, Euclides já transmitia ao povo (300 a.C.) sobre a geometria
que já servia de base para ilustrar a qualidade do trabalho desempenhado pelos
agricultores à margem do Nilo, bem como, as Leis das Alavancas de Arquimedes em
287 a.C. que colaboraram para a diminuição do esforço físico de muitos trabalhadores
(Limongi e Zaima, 2002).
No século XX foram realizados diversos estudos para compreender a satisfação
humana no ambiente de trabalho. Nesse período destaca-se Helton Mayo, cujas
pesquisas foram de grande importância para o estudo do comportamento humano, podese citar Abrahan H. Maslow, que deu origem a hierarquia das necessidades
fundamentais: fisiológicas, segurança, amor, estima e auto-realização.
Segundo Limongi (1999), a QVT é um conjunto de ações de uma empresa que envolve
a promoção de melhorias e inovações gerenciais e tecnológicas no ambiente de trabalho,
e que a qualidade de vida se constrói a partir do momento em que olha a empresa e as
pessoas como um todo, o que chama de enfoque biopsicossocial que origina-se da
medicina psicossomática a qual propõe visão integrada e com suas potencialidades
biológicas, psicológicas e sociais.
Para Limongi (2010) e Albuquerque e França (1997), a sociedade vive nos paradigmas
de modos de vida dentro e fora da empresa e que desses paradigmas nascem novos
valores e demandas de qualidade de vida. Essa relevância do trabalho na vida investiga-

se a percepção do empregado em relação à imagem da empresa, a responsabilidade
social da instituição na comunidade, a qualidade dos produtos e a prestação dos
serviços. Positivamente, esses aspectos vão avançando de forma significativa no campo
empresarial.
Em Sucesso (1998), afirma-se que, de uma maneira geral, que a qualidade de vida no
trabalho abrange:
I - Renda capaz de satisfazer as expectativas pessoais e sociais;
II - Orgulho pelo trabalho realizado;
III - Vida emocional satisfatória;
VI - Auto-estima;
V - Imagem da empresa/instituição junto à opinião pública;
VI - Equilíbrio entre trabalho e lazer;
VII - Horários e condições de trabalho sensato;
VIII - Oportunidade do uso de potencial;
IX - Respeito aos direitos e justiça nas recompensas.
Os pontos citados por Sucesso(1998) podem contribuir e formar um conjunto de fatores
que influenciam no desenvolvimento e até no desempenho dos colaboradores.
Sendo que para os entrevistados os pontos citados por Sucesso(1998) são na seguinte
ordem: orgulho pelo trabalho realizado, vida emocional satisfatória, renda capaz de
satisfazer as expectativas pessoais e sociais, auto-estima e os demais pontos.
Para Fernandes (1996) a ”QVT é uma gestão dinâmica de fatores físicos, tecnológico e
sócio- psicológico que afetam a cultura e renovam o clima organizacional, refletindo-se
no bem estar do trabalhador e na produtividade da

2.1 RESPONSABILIDADES SOCIAIS
Os projetos de responsabilidade social são vistas como fundamentais para a vida das
organizações na atualidade. Porém, existem vários conceitos e teorias sobre
responsabilidade social, com abordagens diferentes entre os autores.
Para Ashley (2002, p.06 e 07):
"Responsabilidade social pode ser definida como o compromisso que uma
organização deve ter com a sociedade, expresso por meio de atos e atitudes que
a afetem positivamente, de modo amplo, ou a alguma comunidade, de modo
específico (....). Assim, numa visão expandida, responsabilidade social é toda e
qualquer ação que possa contribuir para a melhoria da qualidade de vida da
sociedade".

Os consumidores mais conscientes têm oportunidades de escolher os produtos e
serviços das empresas que estão inteiramente comprometidas com a sociedade.
Segundo Rosemblum, citado por Neto e Froes (2001, p.31), "a responsabilidade social é
uma conduta que vai da ética nos negócios às ações desenvolvidas na comunidade,
passando pelo tratamento dos funcionários e relações com os acionistas, fornecedores e
clientes”.
Peter Drucker, citado por Ashley (2002, p.07), "chama a atenção para o fato de que é
justamente em função de a empresa ser bem-sucedida no mercado que cresce a
necessidade de atuação socialmente responsável, visando diminuir os problemas
sociais." As práticas de responsabilidade social têm tido destaque em muitas empresas
nos últimos anos, através do desenvolvimento e ampliação de projetos sociais, já que o
Estado não pode mais ser visto como o único a ter responsabilidades para com a
sociedade.

Como diz Silva (2001) a sociedade está consciente de que o Estado não tem mais
recursos, capacidade de investimentos e competência gerencial para resolver sozinhos
os graves problemas sociais que afligem a humanidade.
Segundo Ashley (2002, p.03) coloca que “o mundo empresarial vê, na responsabilidade
social, uma nova estratégia para aumentar seu lucro e potencializar seu desenvolvimento
(...)”.
Deve haver um desenvolvimento de estratégias empresariais competitivas por meio de
soluções socialmente corretas, ambientalmente sustentáveis e economicamente viáveis.
A responsabilidade social insere-se na infraestrutura e na cultura das organizações. As
práticas de responsabilidade social devem fazer parte da vida das organizações. Elas
devem incorporar-se à gestão, aos valores, à missão e ao planejamento estratégico das
organizações.
Para Neto e Froes (2001, p.179), "a responsabilidade social é muito mais que um
conceito. É um valor pessoal e institucional que reflete nas atitudes das empresas, dos
empresários e de todos os seus funcionários e parceiros”.
Nota-se

que

a
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é
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o

desenvolvimento das organizações, já que os diversos públicos com os quais as
empresas se relacionam passam a exigir um retorno social do seu trabalho e não
somente lucros.

3. HISTÓRICO DA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EM
ESTUDO
Os Correios tiveram sua origem no Brasil em 25 de janeiro de 1663 e desde então vêm
se modernizando para oferecer serviços com a qualidade e a eficiência exigidas pelos
seus clientes. Vinculada ao Ministério das Comunicações, a empresa atua em todo o
território brasileiro, com a importante função de integração e de inclusão social, papel
indispensável para o desenvolvimento nacional (Correios, 2013).

Desde a criação do Banco Postal em 2002, milhares de pessoas, que antes tinham que
se deslocar para uma cidade vizinha para realizar uma simples operação bancária, agora
contam com a comodidade de tudo poder ser feito na própria cidade onde moram. Lado
a lado com a vertente social, os Correios oferecem soluções com tecnologia de ponta
para atender às necessidades de comunicação das empresas e instituições num mercado
cada vez mais competitivo (Correios,2013).
Em 2009 os Correios adotaram uma nova Identidade Corporativa, assumindo uma
postura proativa diante dos clientes, da sociedade, dos empregados e do governo. Além
de oferecer e entregar produtos e serviços, os Correios passam a entender melhor as
demandas da sociedade, gerando soluções para aproximar pessoas e organizações, onde
quer que estejam.
Mais do que honrar todos os compromissos assumidos com os clientes, os Correios
querem se antecipar às suas necessidades e praticar a sustentabilidade, visando à
evolução do negócio e ao equilíbrio econômico, ambiental e social. Essa nova postura
contribuirá para que a ECT se torne uma empresa de “classe mundial”, destacada por
suas práticas e resultados.
Essa postura reflete uma consciência de responsabilidade social mais coerente com a
realidade brasileira. Com esse foco, a ECT desenvolve diversos programas, com
destaque para:


Coleta seletiva solidária



Projeto Eco postal



Educação ambiental



Correios Solidariedade Expressa



Entrega de livros didáticos



Papai Noel dos Correios



Doação de bens



Projeto Vaga-Lume



Projetos sociais ligados ao patrocínio esportivo



Programa Cidadania em Ação



Concurso de Redação de Cartas



Fotografias de crianças desaparecidas nos telegramas



Centro Vocacional Tecnológico



Saúde pública



Headmouse e teclado virtual



Central Braille



Universidade Correios

Os Correios passam a oferecer à sociedade muito mais que produtos e serviços. A
empresa quer entender a necessidade de seus clientes e com isso focar em soluções
adequadas que permitam aproximá-los de pessoas e organizações onde quer que estejam
encurtando distâncias.
MISSÃO
Fornecer soluções acessíveis e confiáveis para conectar pessoas, instituições e negócios,
no Brasil e no mundo.
Os Correios querem mostrar ao mundo que são uma empresa dinâmica e preocupada em
entender a necessidade e o anseio dos seus clientes. E, assim, se comprometem em
oferecer produtos e serviços de qualidade, que atendam plenamente às necessidades dos
clientes e da sociedade, cumprindo o compromisso de pontualidade e segurança e
promovendo a integração sem fronteiras.
VISÃO

Ser uma empresa de classe mundial.
O desafio dos Correios é estar entre as organizações que são consideradas as melhores
do mundo em gestão organizacional e que se destacam pelas suas práticas e respectivos
resultados. Empresas que promovem interna e externamente a reputação da excelência
dos produtos e serviços que oferecem, contribuem para a competitividade do País e, de
alguma forma, para a melhoria da qualidade de vida da sociedade.

VALORES

Ética, meritocracia, respeito às pessoas, compromisso com o cliente, sustentabilidade.

Os Correios acreditam e praticam os seguintes princípios:
1. Ética, pautada na transparência em seus relacionamentos e em boas práticas de
governança;
2. Meritocracia, pela valorização dos empregados por seu conhecimento e competência;
3. Respeito às pessoas, com tratamento justo e correto à força de trabalho;
4. Compromisso com o cliente, garantindo o cumprimento da promessa de eficiência de
seus produtos e serviços;
5. Sustentabilidade, buscando sempre o equilíbrio entre os aspectos social, ambiental e
econômico, para garantir a lucratividade, respeitando as pessoas, a sociedade e o meio
ambiente.
4-ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO

Esse estudo propõe análise das informações provenientes do questionário aplicado
através de uma pesquisa de campo que buscou identificar, as diversas percepções dos
entrevistados referentes à qualidade de vida no trabalho e responsabilidade social. A
pesquisa foi realizada no mês de Maio de 2013, no ambiente organizacional da empresa
em estudo e contou com a participação de 10 colaboradores.
Os resultados foram obtidos através das repostas dadas pelos funcionários da empresa
na pesquisa de campo, onde o instrumento foi o questionário composto por 15 (quinze)
perguntas objetivas elaboradas com a finalidade de identificar as informações sobre
qualidade de vida no trabalho e responsabilidade social.
A idade dos funcionários do questionário está distribuída em 04(quatro) faixas etárias,
sendo que à faixa etária de 35 a 45anos (40%) e a maioria com (60%) têm idade mais de
45 anos. Observa-se que a maioria é composta de adultos jovens.

O sexo dos entrevistados possui maior predominância do feminino, com (90%) e o
masculino com (10%).
O nível de escolaridade dos funcionários apresenta-se da seguinte forma: ensino médio
60% e superior completo 40%. Onde, observa-se uma significativa sinalização dos
funcionários na busca pelo ensino superior.
Os funcionários responderam que cumprem a sua jornada de trabalho (100%) que
trabalham 8h(horas) com intervalo para almoço.
Quanto à existência preparação motivacional (40%) dos entrevistados disseram que sim
que há preparação e (60%) que não há preparação motivacional.
A questão de programas sociais alguns itens foram escolhidos: incentivo a esporte
(20%); preservação ao meio ambiente (30%) e nenhum programa é desenvolvido com
(50%). Sinalizando que há pouca atuação em programas sociais na cidade.
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Gráfico 1- A Visão dos funcionários em relação às ações dos Correios.
Fonte: (próprio autor, 2013).

No gráfico1 a visão dos entrevistados quanto às ações são demonstradas em (40%)
positiva; (20%) com muito orgulho em trabalhar na empresa; (30%) negativa e
obrigação da empresa, já que é pública com (10%). Demonstrando satisfeitos com as
ações realizadas.

Perguntados sobre a influência dessas ações na compra de seus produtos e serviços na
percepção dos entrevistados são as seguintes: (40%) sim; (30%) não e (30%) não tenho
conhecimento sobre o tema.
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Gráfico 2- Projetos de qualidade de vida para os seus funcionários.
Fonte: (próprio autor, 2013).

No gráfico 2 o ponto de vista dos entrevistados, a empresa tem projetos de qualidade de
vida no trabalho (90%) concordam e (10%) discordam com a existência desses projetos.
Sinalizando positivamente a existência desses projetos
Para os entrevistados em que área de incentivo a empresa se destaca: responderam que a
área que mais se destaca com (80%) é a comercial e (20%) todas as outras. Observando
que empresa investe pesado em publicidade focando seus produtos e serviços.
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Gráfico3- Resultado dessas ações.
Fonte: (próprio autor, 2013).

No gráfico 3 quando perguntados sobre os resultados dessas ações, os entrevistados
responderam que geram (80%) credibilidade e (20%) orgulho por ser uma empresa
brasileira. Eles acreditam plenamente na empresa.
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Gráfico 4- O que a empresa faz para melhorar sua qualidade de vida.
Fonte: (próprio autor, 2013).

No gráfico 4 em relação às melhorias quanto a qualidade de vida no trabalho os
funcionários entrevistados sugeriram em (50%) palestras motivacionais, Ginastica
laboral e etc.; (50%) participação nos lucros. Demonstrando que há necessidade de
melhorias nesses aspectos.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
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Gráfico 5 - Satisfação dos funcionários quanto às vantagens e benefícios oferecidos pela empresa.
Fonte: (próprio autor, 2013).

No gráfico 5 as vantagens e os benefícios na visão dos entrevistados são (70%) estão
satisfeitos; (10%) não satisfeitos; (20%) talvez. Eles estão satisfeitos com as vantagens e
benefícios disponibilizados pela a empresa.
Quanto à satisfação das informações de desempenho dos entrevistados na empresa,
responderam que (70%) estão satisfeitos; (10%) não estão satisfeito; (20%) talvez. A
empresa demostra transparência junto aos seus colaboradores.
Conforme os funcionários entrevistados a empresa incentiva ou libera para fazer cursos
ou outras atividades relacionadas ao trabalho: responderam (70%) sim a empresa
incentiva; (10%) não há incentivo; (20%) talvez. Demonstra que a empresa promove,
cursos de capacitação e treinamentos para desenvolver o seu capital intelectual.

5- CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Na pesquisa de campo foi constatado que no tocante a informação na agência de
correios e telégrafos de Juazeiro-BA, o desconhecimento é um fator constante com
relação a forma consistente sobre os programas de qualidade de vida no trabalho (QVT)
e responsabilidade social. No quesito motivacional ocorre um desencontro, uma
discordância entre alguns entrevistados que mesmo participando das atividades que o
programa de saúde e motivacional diz desconhecer tal atividade, participando de forma
mecanizada, automaticamente sem nenhum conhecimento prévio do que é, ou qual a
finalidade.
A avaliação foi satisfatória, identificou-se que há programas de qualidade de vida no
trabalho e responsabilidade social, a abordagem na introdução dos programas tem que
ser mais estruturada para que haja o envolvimento e a participação dos funcionários.
Percebe-se a necessidade de ações que promovam o efetivo envolvimento desses
trabalhadores na elaboração e implementação desses programas de qualidade de vida no
trabalho e responsabilidade social, bem como de uma preparação dos mesmos, e de seus
gestores, para lidar com essa integração de teoria e prática no ambiente de trabalho.
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