
 

 

 

ASPECTOS DA QUALIDADE DE VIDA EM UMA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL: 

UM OLHAR SOBRE A PERSPECTIVA DAS MULHERES 

 

 

Ana Paula Oliveira Silva 

Graduada em Ciências Contábeis 

Universidade Federal de Uberlândia - UFU 

Rua João Ângelo Schiavinatto, 1424, apart. 204 – CEP:38408272 - anafacic@yahoo.com.br 

34 92445652 

 

Janduhy Camilo Passos 

Doutor em Administração 

Universidade Federal de Uberlândia – UFU 

Av. José Paes de Almeida, 731, apart 301, Jardim Finotti – CEP:38408258 - 

camilo@fagen.ufu.br; 34 9202-2211 

 

 

RESUMO 

Este trabalho examina os aspectos da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), sob a 

perspectiva das mulheres que atuam em uma organização contábil situada em Uberlândia-

MG.  Trata-se de uma pesquisa descritiva e conduzida por meio de estudo de caso. 

Primeiramente, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o tema proposto, 

abordando a sua origem, evolução, os principais conceitos, os modelos teóricos existentes, 

bem como feito uma breve contextualização sobre a inserção da mulher contadora no mercado 

de trabalho. Em seguida, procedeu-se a uma pesquisa de campo, em que os foram coletados 

por meio de questionários aplicados as trabalhadoras da organização pesquisada. Assim, 

utilizou-se o modelo teórico proposto por Walton para a verificação, mensuração e análise dos 

dados, considerando que ele abrange diversas variáveis e indicadores sobre as condições 

sociais e de trabalho em um contexto organizacional. Os resultados obtidos demonstram que a 

QVT na empresa contábil estudada é percebida como boa ou ótima por suas funcionárias, 

embora existam fatores a serem aprimorados. Neste sentido, destaca-se a dimensão nominada 

de compensação justa e adequada, pois existem insatisfações face a remuneração e a 

desigualdade salarial entre funcionários de mesmo nível hierárquico. 

 

Palavras chave: Qualidade de Vida no Trabalho; Mulheres; Organização Contábil. 

 

Área temática: Educação e Pesquisa em Contabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

É crescente a necessidade de estudos que investiguem a Qualidade de Vida no 

Trabalho (QVT), tendo em vista que o ambiente corporativo se mostra cada vez mais 

competitivo, uma vez que as grandes empresas vêm dando mais importância à formulação de 

estratégias que contribuam para melhorar sua gestão, possibilitando, que se mantenham no 

mercado. Portanto, a organização deve estar em sintonia e, para isso, a gestão de qualidade de 

vida no trabalho é imprescindível (KANIKADAN et al, 2005). 

Nesse cenário, observa-se a inserção e a manutenção - cada vez mais sólida - das 

mulheres que, mediante a necessidade de aumentar a renda familiar e em busca de 

reconhecimento e realização profissional, estão cada dia mais presentes no mercado de 

trabalho. Não obstante, elas não deixaram de ser as principais responsáveis pelos cuidados 

com lar, então, em grande parte dos casos, possuem uma jornada dupla que, dentre outros 

fatores, pode causar stress e outras doenças relacionadas ao acúmulo de atividades. Desse 

modo, conforme Chagas et al (2005), o interesse e os estudos sobre a QVT voltado para a 

condição das mulheres vêm ganhando importância a cada dia. 

A partir das considerações realizadas, este estudo examinou os aspectos da Qualidade 

de Vida no Trabalho, sob a perspectiva das mulheres que atuam em uma organização contábil 

situada em Uberlândia, MG. Segundo os apontamentos de Borges (2008), a profissão contábil 

sofre com a forte exposição a fatores estressantes, o que, aliado às obrigações domésticas e 

familiares, pode se manifestar em forma de malefícios à saúde e ao bem-estar dessas 

profissionais.  

A temática abordada neste estudo se mostra pertinente por diversas questões. 

Inicialmente, acredita-se ser importante para o bom funcionamento de qualquer empresa que 

seus colaboradores estejam satisfeitos em suas funções e, principalmente, que se mantenham 

saudáveis, o que culmina num benefício não apenas individual, mas coletivo. Assim sendo, a 

necessidade de estudos que analisem se a qualidade de vida no trabalho está, de fato, sendo 

atingida é perceptível, pois é a partir dos resultados obtidos que as organizações perceberão a 

necessidade de serem implementados programas que auxiliem na manutenção da qualidade de 

vida das trabalhadoras envolvidas na pesquisa. Também, considerando o alcance não só deste, 

mas de vários trabalhos da área, é possível que se crie uma cultura de valorização dos 

aspectos de satisfação e prazer desses profissionais na realização de suas atividades e 

serviços.  

Se levarmos em conta que há retorno produtivo – e, portanto, financeiro – para as 

empresas, em fazer com que seus colaboradores realizem, sem sobrecarga negativa, suas 

tarefas, justificar-se-ão, então, uma infinidade de medidas que são adotadas diariamente para 

aumentar a competitividade da empresa em relação ao mercado. Em outras palavras, a 

satisfação do trabalhador também é força motriz para a produção de lucro para o negócio. 

Atentos a essa questão, também os trabalhadores se tornam mais exigentes ao se colocarem 

em determinadas funções e empresas, o que motiva, ainda mais, que a qualidade seja mantida, 

uma vez que ela será importante para que não haja grande rotatividade de colaboradores.  

A essa conjuntura, acrescenta-se a questão da mulher enquanto trabalhadora e, 

portanto, participante ativa da produção de capital e renda na sociedade. De forma geral, 

como a um projeto se compete, salientamos que a inserção da mulher ao mercado de trabalho 

formal se dá gradualmente, uma vez que a esses sujeitos foi relegado, desde muito cedo, a 

responsabilidade pelo trabalho reprodutivo. A divisão sexual do trabalho é um fenômeno 

muito antigo herdado pelo modelo de organização social europeia. Assim, aos homens é dado 

o papel de produzir e gerar ganhos, e às mulheres dá-se o papel de desempenhar o trabalho 

reprodutivo, ou seja, os cuidados com o lar, a criação dos filhos, cuidados com idosos etc. 



 

 

 

Percebe-se, então, que os espaços públicos vêm sendo ocupados pelas mulheres, mas, 

a despeito disso, os afazeres dos espaços domésticos continuam, em sua grande maioria, sob 

suas responsabilidades. À combinação dessas tarefas, trabalho produtivo e reprodutivo, dá-se 

o nome de dupla jornada.  

 

2.1 A QUESTÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT): 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Os primeiros estudos sobre Qualidade de Vida no Trabalho foram iniciados na década 

de 1950. Focavam, principalmente, no comportamento dos trabalhadores dentro das empresas 

e na sua satisfação em relação aos seus trabalhos e atividades. Foram desenvolvidas várias 

abordagens, como as de Taylor e Fayol, para fazer com que o homem trabalhe melhor e mais 

satisfeito (MORAIS E SÍCOLI, 2004). 

Taylor propôs métodos e sistemas de racionalização e disciplina do conhecimento 

operário colocando, os funcionários, sob o comando direto da gerência. Para tal, fragmentava 

o trabalho em partes mais simples, investindo em estudos de tempos e movimentos com o 

objetivo de melhorar a eficiência do trabalhador. Falava, também, em incentivos salariais e 

prêmios, pressupondo que as pessoas são motivadas apenas por incentivos financeiros, o que 

resulto no surgimento do termo “homo economicus” (MATOS E PIRES, 2006).  

Fayol complementou o trabalho de Taylor, preocupando-se com a direção da empresa, 

dando ênfase às funções e operações dela, estabelecendo, também, os princípios da boa 

administração. O administrador tem, no momento, como funções: organizar, planejar, 

coordenar, comandar e controlar (MATOS E PIRES, 2006). 

Na década de 1960, os estudos sobre o bem-estar dos trabalhadores, tomou impulso 

sobre a inciativa de cientistas sociais, líderes sindicais, empresários e governantes, a fim de 

organizar melhor o trabalho e preservar a saúde dos empregados. Todavia, a expressão 

Qualidade de Vida no Trabalho só veio a público na década de 1970, por meio de um 

professor chamado Louis Davis de UCLA, Los Angeles, que trabalhou sobre o delineamento 

de cargos. Surge, então, um movimento pela qualidade de vida no trabalho, com mais força 

nos Estados Unidos, graças à preocupação com a competitividade internacional, 

especialmente japonesa que encontrava bastante sucesso com estilos e técnicas gerenciais 

voltadas aos trabalhadores. Assim, passa a existir, a tentativa de integrar os interesses de 

empregados e empregadores, tentando, sobretudo, motivar os funcionários (MORETTI E 

TREICHEL, 2003). 

De acordo com Paiva (1999 apud MORAES et al, 2001), a QVT pode ser definida 

como um conceito global que inclui programas, cujo objetivo é gerar satisfação para os 

empregados, visando o aumento da produtividade e a construção de uma imagem positiva e 

sólida da empresa, o que possibilita vantagem significativa para a competitividade desse 

empreendimento em relação ao mercado externo. 

Para a construção de organização inteligente e inovadora, é de suma importância 

valorizar o caráter humano de cada indivíduo, levando em consideração seus sentimentos, 

ambições, desejos de crescimento e sua busca constante de realização. As pessoas não 

trabalham somente para obtenção de salário, buscam seu lugar em uma corporação, e não 

querem ser apenas uma ferramenta no processo produtivo (MORETTI E TREICHEL, 2003). 

 

2.1.1 Estudando a Qualidade de Vida no Trabalho por meio de modelos: o modelo de 

Walton 

 

Foram desenvolvidos vários modelos de estudo, com o objetivo de avaliar a QVT das 

organizações. Dentre esses modelos, temos o de Nadler e Lawer que trabalha a questão da 



 

 

 

participação de funcionários nas decisões, reestruturação do trabalho, inovação de sistemas e 

melhorias no ambiente; existe, também, o trabalho de Hackman e Oldham, que vincula os 

resultados do trabalho ao estado psicológico do profissional, entre tantos outros modelos, 

porém, dentre todos esses, destaca-se o trabalho de Walton, que fundamentou seus estudos 

sobre a ótica organizacional. Vários estudiosos classificam o modelo de Walton como um 

clássico sobre o tema (ARNDT, 2009). 

O modelo de Walton está dividido em oito categorias, como visto na tabela 1. Por sua 

vez, cada categoria está subdividida em elementos que incidem diretamente na QVT dos 

funcionários, e que podem ser tomados como indicadores da categoria a qual está relacionado. 

Exemplificando: a categoria denominada de „compensação justa e adequada‟ possui cinco 

subdivisões que questionam desde a equidade salarial no âmbito interno e externo da a 

organização, até valorações dos funcionários sobre a justiça quanto a remuneração recebida e 

a divisão proporcional dos salários na empresa. 

 

 

 

 

Tabela 1 – Critérios e indicadores de qualidade vida no trabalho 

Critérios Indicadores de QVT 

1. Compensação justa e adequada 

Equidade interna e externa 

Justiça na compensação 

Planilha dos ganhos de produtividade 

Proporcionalidade entre salários  

2. Condições de trabalho 

Jornada de trabalho razoável 

Ambiente físico seguro e saudável 

Ausência de insalubridade 

3. Uso e desenvolvimento de capacidades 

Autonomia 

Autocontrole relativo 

Qualidades múltiplas 

Informação sobre o processo total do trabalho 

4. Oportunidade de crescimento e segurança 

Possibilidade de carreira 

Crescimento pessoal 

Perspectiva de avanço salarial 

Segurança de emprego 

5. Integração social na organização 

Ausência de preconceitos 

Igualdade 

Mobilidade 

Relacionamento 

Senso comunitário 

6. Constitucionalismo 

Direitos de proteção ao trabalhador 

Privacidade pessoal 

Liberdade de expressão 

Tratamento imparcial 

Direitos trabalhistas 

7. O trabalho e o espaço total de vida 

Papel balanceado no trabalho 

Estabilidade de horários 

Poucas mudanças geográficas 



 

 

 

Tempo para lazer da família 

8. Relevância social do trabalho na vida 

Imagem da empresa 

Responsabilidade social da empresa 

Responsabilidade pelos produtos 

Práticas de emprego 

Fonte: Timonassi, 2008. 

 

Os fatores definidos no modelo de Walton são descritos abaixo: 

1 – Compensação justa e adequada: esse fator tem por objetivo avaliar se o funcionário 

tem uma remuneração adequada para suas funções e que lhe proporcione viver dignamente 

(FERNANDES 1996; ARNDT, 2009); se seus rendimentos estão em equilíbrio com os outros 

membros da entidade e se está compatível com profissionais de mesmo nível em outras 

empresas (FERNANDES 1996; ARNDT, 2009). 

2 – Condições de trabalho: aqui são consideradas a jornada e carga de trabalho, se são 

compatíveis e suficientes para as funções exercidas pelo funcionário, se o ambiente físico 

proporciona condições de conforto para realização das tarefas, a qualidade do material e 

equipamento de trabalho, etc. (FERNANDES 1996; ARNDT, 2009). 

3 – Uso e desenvolvimento de capacidades: é avaliado o quanto o profissional pode 

usar de suas habilidades na realização de suas funções, trata do nível de autonomia e liberdade 

na execução de seu trabalho, o quanto sua tarefa é significativa para a corporação, mede o 

grau de satisfação do trabalhador, se o funcionário recebe um feedback, por parte da empresa, 

sobre seu desempenho no trabalho, etc. (FERNANDES 1996; ARNDT, 2009). 

4 – Oportunidade de crescimento e segurança: relaciona-se com a possibilidade de 

carreira, se existe chance de avanços e ascensão profissional dentro da instituição, se há 

desenvolvimento de habilidades e investimento em capacitação por parte da entidade e se os 

colaboradores se sentem seguros com a manutenção de seus empregos (FERNANDES 1996; 

ARNDT, 2009). 

5 – Integração social na organização: esse item refere-se à igualdade de oportunidades, 

ausência de favoritismo na organização da estrutura hierárquica da empresa e a falta de 

preconceitos, quanto a gênero, raça, religião, orientação sexual, aparência etc., a relação 

interpessoal e o espírito de equipe dentre os trabalhadores e o senso de comunidade da 

entidade (FERNANDES 1996; ARNDT, 2009). 

6 – Constitucionalismo: são abordados, neste fator, os direitos e deveres dos 

empregados e as normas da organização, com o objetivo de fazer da empresa um ambiente 

seguro e democrático. É avaliado, assim, o cumprimento dos direitos trabalhistas, se a 

empresa respeita a privacidade e a liberdade de expressão de seus colaboradores, dando a essa 

liberdade para explanar a respeito de suas ideias e sugestões para o funcionamento da 

empresa, diretamente aos seus superiores, e o quanto as normas e rotinas influenciam no dia-

a-dia e na execução de suas funções (FERNANDES 1996; ARNDT, 2009). 

7 – Trabalho e espaço total de vida: fala sobre a relação entre trabalho e vida pessoal, 

avalia o equilíbrio entre o trabalho e suas outras atividades. Busca conhecer a Qualidade de 

Vida Pessoal, analisando, por exemplo, o horário de entrada e saída da empresa e se o mesmo 

possibilita o convívio familiar (FERNANDES 1996; ARNDT, 2009). 

8 – Relevância social da vida no trabalho: este item, fala da visão que o empregado 

tem de sua empresa, a importância da última para a sociedade, o orgulho de fazer parte da 

organização; trata, ainda, da percepção do trabalhador sobre a responsabilidade social da 

instituição, e dos serviços prestados à comunidade, bem como, se o trabalhador se sente 

valorizado e respeitado dentro da entidade (FERNANDES 1996; ARNDT, 2009). 

 



 

 

 

2.2 A MULHER E A PROFISSÃO CONTÁBIL 

 

A inserção da mulher no mercado de trabalho iniciou-se a partir Segunda Guerra 

Mundial, contrariando um cenário de intensa segregação de gênero na divisão das funções. 

Com os homens nas trincheiras, as mulheres se viram obrigadas a realizar trabalhos, 

anteriormente, exclusivamente masculinos (GOMES, 2005). Contudo, elas não tinham a 

mesma remuneração ou mesma valorização de seu esforço laboral. 

Um marco para a luta feminina por espaço no mercado de trabalho é o dia 08 de março 

de 1857, quando operárias de uma fábrica de tecidos, em Nova Iorque, fizeram uma greve 

reivindicando uma jornada de trabalho menor e salários equiparados ao dos homens. A 

manifestação foi contida de forma violenta e cruel, sendo essas mulheres trancadas na fábrica, 

ato seguido do incêndio que matou várias mulheres carbonizadas no local (TONETTO, 2012 

apud STEENBOCK, 2007).  

As mulheres representam 40,3% do total de trabalhadores remunerados no Brasil, de 

acordo com a Relação Anual de Informações Sociais RAIS (2005), e tiveram conquistas 

importantes como a licença-maternidade. Contudo, continuam sendo minoria em cargos de 

chefia, e têm salários até 40% mais baixos que homens com a mesma qualificação que 

ocupam a mesma função, além disso, elas têm menos segurança em seus empregos. Ou seja, 

ainda que a mulher ganhe espaço no mercado, na escala hierárquica dos pontos decisivos, a 

predominância ainda é masculina (PINTO, 2009). 

Embora as mulheres exerçam as mesmas atividades que os homens no ambiente de 

trabalho, estudos comprovam que os afazeres domésticos continuam, em grande maioria, 

sendo sua responsabilidade, constituindo, assim, uma dupla jornada (BRUSCHINI, 2007). 

Além de desempenhar suas funções profissionais, ela precisa se ocupar dos afazeres 

domésticos, do cuidado com os filhos e a obrigação de se manter sempre atenta aos padrões 

estéticos, já que o cuidado com a aparência é uma cobrança constante. Esquece-se que a 

profissional, mãe e dona de casa precisa destinar parte do seu tempo para descanso e cuidados 

da sua saúde (FURLANETTO, 2001). 

Segundo Borges (2008), a profissão contábil é repleta de fatores estressantes, tendo em 

vista que o contador convive com a pressão constante no controle de finanças, entrega de 

relatórios, obrigações acessórias, entregues à Receita Federal, previdência social; 

administração de rotinas contábeis etc. Uma rotina tão desgastante, aliada à dupla jornada, 

descrita por Bruschini (2007) e pelas desigualdades apresentadas no estudo de Mota e Souza 

(2013) – como o fato da profissional do sexo feminino ser discriminada no momento da 

contratação por fatores naturais, como a maternidade – tornam da profissão contábil um 

desafio para as mulheres. 

Aiach et al (2013) fez uma pesquisa em que de investigava a existência de 

desigualdades de gênero nas empresas contábeis de Maringá, traçando o perfil e identificando 

a participação feminina na profissão, constatou-se que existem cerca de 197.622 mulheres 

atuantes na área contábil no Brasil. Entretanto, elas exercem funções de baixo status, menores 

oportunidades de ascensão e com salários mais baixos, sendo assim, não têm seu trabalho 

reconhecido. E ainda, segundo o autor, mesmo com todos os estudos que indicam a 

discriminação, a maioria das profissionais acredita que não existam preconceitos motivados 

pelas distinções de gênero, em suas empresas. 

Contudo, Tonetto (2012), que estudou o perfil das profissionais formadas entre 2007 e 

2011 na UNESC, afirma que a mulher conquistou seu espaço na área contábil, superando 

dificuldades e preconceitos, demonstrando desenvoltura e, tendo como diferencial, o 

detalhismo em suas funções. 

 

3. METODOLOGIA 



 

 

 

 

Este estudo teve como sujeito de pesquisa as 12 funcionárias de um escritório de 

contabilidade situado no município de Uberlândia, MG, tendo os aspectos da Qualidade de 

Vida no Trabalho (QVT) destas colaboradoras como o objeto de pesquisa. Trata-se de uma 

pesquisa exploratória, pois, conforme Vergara (1997) aborda um tema relativamente novo, 

carente de literatura e com poucos estudos realizados e validados.  

Quanto aos procedimentos metodológicos, primeiro, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica a fim de estabelecer referenciais teóricos para o tema abordado. Em seguida, 

efetuou-se a coleta de dados por meio de questionários. O instrumento de coleta foi baseado 

no modelo de QVT proposto por Walton e encontrado na obra de Arndt (2009). O 

questionário foi distribuído na empresa a todas as funcionárias do departamento de pessoal, 

contábil e fiscal que se disponibilizaram a participar do estudo. A coleta de dados abrangeu os 

meses de janeiro a fevereiro de 2015. 

Os questionários respondidos foram analisados e tabulados de maneira quantitativa, 

respeitando-se a relação entre as questões formuladas e as suas correspondências nas 

dimensões do Modelo de Walton. Logo após, os resultados foram expressos em forma de 

gráficos. 

As participantes da pesquisa estão descritas na tabela 2, abrangendo a idade, o nível de 

escolaridade e o tempo de atuação na empresa.  

 

 

Tabela 2 – Perfil das entrevistadas 

Fonte: dados da pesquisa (2015) 

 

Os dados mostram que, em relação à escolaridade, as participantes estão segmentadas 

entre o nível superior e 2º grau completo, com o percentual de 50% para cada um dos níveis. 

As funcionárias possuem a média de idade 29 anos, em um intervalo de 22 e 43 anos, e cerca 

de 2 anos de atuação na empresa. 

Esta pesquisa tem como limitação o fato de se tratar de um estudo de caso. Portanto, 

seus resultados são aplicáveis apenas à empresa em questão. Assim, não se propõe que se faça 

desse estudo uma regra que possa ser aplicada a outras empresas do setor. Acrescenta-se, 

também, que não é possível atestar a veracidade dos dados obtidos por meios dos 

questionários, uma vez que é possível que os sujeitos de pesquisa tenham receio de apontar 

pontos negativos da empresa. 

 

Perfil das Entrevistadas 

Entrevistadas Idade Escolaridade Tempo na empresa 

E1 28 Superior 2 anos 

E2 27 Superior 4 anos 

E3 23 Superior 5 anos 

E4 22 Superior 2 anos 

E5 34 2º Grau completo 1 ano e 3 meses 

E6 29 2º Grau completo 1 ano 

E7 23 Superior 3 anos 

E8 26 2º Grau completo 1 ano e 7 meses 

E9 43 2º Grau completo 1 ano 

E10 40 2º Grau completo 10 meses 

E11 24 Superior 1 ano 

E12 34 2º Grau completo 1 ano 



 

 

 

4. DESCRIÇÃO E ANÁLISES DE RESULTADOS 

 

O escritório de contabilidade, observado neste estudo, é uma empresa de pequeno 

porte, fundada em meados de 1994, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Tem por objetivo 

auxiliar seus clientes a atingir suas metas e proporcionar uma visão mais ampla de seus 

negócios. Presta serviços de departamento de pessoal, contábil e fiscal. Possui hoje 20 

colaboradores, sendo desses, 14 mulheres. 

 

4.1  A QVT sob a ótica das funcionárias da organização 

 

Na sequência, são apresentados os resultados obtidos com a aplicação dos 

questionários às funcionárias da empresa estudada. Os mesmos serão descritos por meio de 

gráficos e, em seguida interpretados de forma escrita pela a ordem do modelo de Walton. 

Sendo assim, para cada dimensão analisada, temos: 

 

4.1.1 Compensação justa e adequada 

 

Esse fator apresenta o nível de satisfação dos funcionários em relação à 

compatibilidade de seus rendimentos com o trabalho que executam, além de verificar se existe 

equidade na remuneração de outros empregados da empresa e com profissionais de mesmo 

nível em outras organizações.  

A figura 1 apresenta os dados apurados na pesquisa, originando-se da soma das 

questões 37 – 40 do questionário, apresentadas em porcentagem. Quando perguntadas 

especificamente se o salário, comparado às funções desempenhadas, é justo, e o páreo à 

remuneração de outras empresas, 75% das profissionais responderam de “mais ou menos” a 

“pouco justa”. Isto pode indicar que os rendimentos estão abaixo do esperado por elas, 

mediante, o conhecimento sobre salários mais atrativos em empresas semelhantes a que atuam 

quanto ao porte e a atividade. 

Um aspecto que merece atenção é o fato de que 90% das funcionárias - variando as 

respostas entre “muita” e “pouca” - relataram existir diferença salarial entre pessoas que 

exercem as mesmas funções. Entretanto, quando questionadas a respeito dos benefícios 

ofertados pela empresa, todas as entrevistadas revelaram utiliza-los, respondendo de sempre a 

quase sempre. 

 

Figura 1 – Nível de satisfação referente à compensação justa e adequada.

 
Fonte: dados da pesquisa (2015) 
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De forma geral, as entrevistadas, em sua maioria (50%), estão “mais ou menos 

satisfeitas” e 25% estão “pouco satisfeitas”, somando 75% de funcionárias com algum nível 

de insatisfação, sendo assim, um dado muito relevante, visto que esse descontentamento pode 

levar a falta de interesse pelo trabalho. 

  

4.1.2 Condições de trabalho 

 

Este item revela a percepção do trabalhador em relação as suas condições de trabalho, 

se a jornada e carga de trabalho estão compatíveis com suas funções, se o ambiente físico 

proporciona conforto para execução de suas atividades, sem risco a saúde e segurança, a 

qualidade do material de trabalho ofertado pela empresa etc. 

A figura 2 apresenta a soma dos dados coletados nas questões entre 1 e 7 do 

questionário proposto do Walton, em forma percentual. Sendo assim, a maioria encontra-se 

satisfeita com suas condições de trabalho, somando 67% de trabalhadoras de “muito” a 

“bastante satisfeitas” e 33% “mais ou menos satisfeitas”.  

Quando questionadas sobre o exame médico de admissão, 100% das respondentes 

disseram que sempre são realizados. Além de todas classificarem as instalações da 

organização como “ótimas” ou “boas” e se sentirem de “mais ou menos” a “nada” 

incomodadas com calor, ruído, umidade etc. 

 

Figura 2 – Nível de satisfação referente às condições de trabalho.

 
Fonte: dados da pesquisa (2015) 

 

Entretanto, um ponto que necessita de atenção é que, quando perguntadas, 

especificamente se o tempo de trabalho é suficiente para a realização de suas tarefas, 66,67% 

responderam de “às vezes” a “nunca”, demonstrando, assim, que essas profissionais podem 

estar sobrecarregadas. Este aspecto demanda observações da empresa no que se refere à 

distribuição equitativa das tarefas e ao número de funcionários necessários para o 

desempenho das atividades. 

 

4.1.3 Uso e desenvolvimento de capacidades 

 

Este item tem por objetivo avaliar, sob o ponto de vista do funcionário, o quanto pode 

usar de suas habilidades no desenvolvimento do seu trabalho, seu nível de autonomia, o 

quanto sua tarefa é importante para a organização e o reconhecimento por seus esforços por 

parte da empresa, demonstrado pelo feedback. 
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A figura 3 representa, usando porcentagem, a soma das respostas às perguntas de 9 a 

17 do questionário proposto. De modo geral, as funcionárias encontram-se de “muito” a 

“bastante” satisfeitas nesse quesito. Contudo, a maioria das respondentes afirmou ter que 

pedir autorização superior, de “às vezes” a “sempre”, para decidir o que e como fazer o seu 

trabalho, sendo que 66,67% delas declaram ter bastante conhecimento sobre seu trabalho. Ou 

seja, elas são capazes de decidir como realizá-lo, mostrando que, no quesito autonomia, a 

empresa deixa a desejar. Este fator também é passível de causar frustração e prejudicar o 

desempenho do grupo, pois, em geral, os indivíduos necessitam de alguma cota de autonomia 

visando instituir mudanças em suas atividades e dotar o seu trabalho de sentidos ou 

significados. 

Vale ressaltar que todas as funcionárias se declararam de “mais ou menos” a “muito” 

importantes para que a empresa atinja seus objetivos e, igualmente, todas responderam que 

seus trabalhos são de “bastante” a “muito” importante para elas, demonstrando um alto nível 

de contentamento e sentimento de importância dentro da organização.  

 

Figura 3 – Nível de satisfação referente ao uso e desenvolvimento de capacidades.

 
Fonte: dados da pesquisa (2015) 

 

Outro ponto de destaque é que 83% das mulheres entrevistadas disseram que seus 

superiores apontam seus erros de maneira objetiva e específica, possibilitando, assim, uma 

visão mais ampla de seu trabalho e oferecendo mais conhecimento sobre as funções 

desempenhadas por elas. 

 

4.1.4 Oportunidade de crescimento e segurança 

 

 Este item relaciona-se à possibilidade de crescimento e ascensão profissional dentro 

da empresa e ao sentimento de segurança – a respeito da manutenção de seus empregos – por 

parte das pessoas empregadas.  

A figura 4 mostra a soma das respostas às perguntas que vão de 18 a 21, no 

questionário. Nesse ponto, 50% das respondentes estão de “mais ou menos” (25%) a “pouco” 

(25%) satisfeitas, e 50% de “bastante” (33%) a “muito” (17%) satisfeitas, mostrando, assim, 

certo equilíbrio. Quando perguntadas se a empresa demite funcionários somente por motivos 

justos, 91,67% delas disseram que de “sempre” a “quase sempre”.  

Na questão referente ao reconhecimento e valorização dos acertos, as respostas 

variaram muito, tendo 41% afirmado que isso ocorre de “sempre” a “quase sempre”, enquanto 

50% respondeu que isso acontece apenas “às vezes”. O restante disse que essa atitude 
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acontece raramente. Variações próximas são percebidas quanto às questões pertinentes às 

chances de promoção dentro da empresa e incentivos para o empregado continuar os estudos. 

 

Figura 4 – Nível de satisfação referente à oportunidade de crescimento e segurança

 
Fonte: dados da pesquisa (2015) 

 

 

4.1.5 Integração social na empresa 

 

O tópico fala sobre a igualdade de oportunidades, ausência de preconceitos, relação 

interpessoal e o espírito de equipe dentre os trabalhadores, culminando em questionamentos 

sobre o senso de comunidade da organização. 

No gráfico número 5, são representadas as respostas das questões de número 22 a 25. 

Neste item, todas as funcionárias estão de “bastante” a “muito satisfeitas”. Do total de 

entrevistadas, 83,33% afirmou não existir nada de discriminação na empresa, em relação à 

religião, raça, sexo etc. E, de modo geral, nas questões referentes ao relacionamento com os 

demais colegas, superiores e o espírito de comprometimento e colaboração na empresa, as 

respostas variaram de “bom” a “ótimo”.  

 

 

Figura 5 – Nível de satisfação referente à integração social na empresa 

 
Fonte: dados da pesquisa (2015) 
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Nesse item, portanto, as funcionárias demonstraram alto índice de satisfação, o que 

denota um ambiente interno agradável e igualitário, com uma grande tendência e facilidade 

para o trabalho em equipe, além de indicar uma grande afinidade entre os funcionários e seus 

superiores. 

4.1.6 Constitucionalismo 

 

Neste fator são abordados os direitos e deveres dos empregados, as normas da 

organização, o cumprimento das obrigações trabalhistas, verifica-se, também, a liberdade de 

expressão dos funcionários, ou seja, se os mesmo podem dar sugestões e ideias de melhorias 

aos gestores sem medo de represálias.  

 

Figura 6 – Nível de satisfação referente ao constitucionalismo

 
Fonte: dados da pesquisa (2015) 

 

A figura 6 contempla a soma das respostas às questões 26, 27, 28 e 29 do questionário. 

As funcionárias apresentam alto índice de satisfação nesse ponto, sendo que 50% estão 

“muito satisfeitas”, e 8% “bastante satisfeitas”. Isso se deve, em parte, à questão que se refere 

ao respeito aos direitos trabalhistas, onde 100% afirmaram que “sempre” tem todos os seus 

direitos respeitados e cumpridos por parte da empresa.  

As funcionárias apresentam um nível de satisfação que vai do “ótimo” ao “razoável” 

no quesito liberdade de expressão, em sua maioria, afirmaram que, de “às vezes” a “sempre”, 

sentem-se à vontade para expressar sua opinião aos seus superiores, e que essa abertura se 

estende a todos os empregados. Porém, quando indagadas a respeito das normas e rotinas da 

empresa, cerca de 42% disseram que são divulgadas e debatidas somente “às vezes” ou 

“raramente”, o que aponta para a existência de uma deficiência nesse quesito. É possível que 

exista uma centralização das decisões, não havendo espaço ou consulta aos funcionários 

quanto às mudanças ou instituição de normas na empresa. 

 

4.1.7 O trabalho e o espaço total de vida 

 

Este tópico busca avaliar o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal das funcionárias 

entrevistadas, bem como, se existe interferência do emprego em suas outras atividades do dia-

a-dia e vice-versa. Busca, portanto, analisar a qualidade de vida pessoal das trabalhadoras. 

A figura número 7 apresenta, em forma de gráfico, as respostas às perguntas 30, 31 e 

32 do questionário. Neste item, as entrevistadas estão de “muito” a “razoavelmente” 

satisfeitas. A maioria não se sente “nada” ou “pouco” influenciada e/ou prejudicada em sua 

vida familiar pelo trabalho. Este aspecto é positivo, visto que poderia ser um grande motivo 

para insatisfação, prejudicando a vida pessoal e, diretamente, a produtividade das 
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entrevistadas. Além disso, os dados desta pesquisa contrariam as afirmações de Bruschini 

(2007), pois, ainda que os trabalhos domésticos sejam, em geral, destinados às mulheres, elas 

não se sentem prejudicas pela dupla jornada, conseguindo encontrar o equilíbrio entre a vida 

familiar, trabalho doméstico e laboral. 

Figura 7 – Nível de satisfação referente ao trabalho e o espaço total de vida

 
Fonte: dados da pesquisa (2015) 

 

As respondentes também demonstraram grande satisfação quando questionadas a 

respeito do tempo disponível para lazer e atividades sociais, afirmando que possuem tempo 

livre para tais recreações de “sempre” a “quase sempre”. Entretanto, o aspecto negativo fica 

nas respostas dadas à pergunta sobre atividades físicas, em que apenas 16% afirmou praticá-

las com frequência. 

 

4.1.8 Relevância social do trabalho na vida 

 

Este último ponto mostra a visão do empregado para com a sua empresa, e a 

importância desta última para a sociedade. Além disso, indaga se a imagem que o trabalhador 

e a comunidade têm da organização é motivo de orgulho. 

A figura 8 foi originada da soma das respostas às questões que vão de 33 a 36 e mostra 

que as funcionárias estão, de modo geral, “muito” ou “parcialmente” satisfeitas com a 

imagem da empresa. A maioria afirmou ter orgulho de dizer onde trabalha, e que a empresa 

possui uma boa imagem na comunidade local, o que causa um sentimento de satisfação e 

realização nos colaboradores. 
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Figura 8 – Nível de satisfação referente à relevância social do trabalho na vida

 
Fonte: dados da pesquisa (2015) 

Outra questão que merece destaque é o fato de que 66% das entrevistadas se sentem 

“muito” ou “bastante” realizadas com o trabalho que desenvolvem o que lhes permite 

trabalhar felizes e buscar sempre crescimento e maior produtividade. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como proposta examinar os aspectos da qualidade de vida no 

trabalho, sob a perspectiva das mulheres que atuam em uma organização contábil situada em 

Uberlândia, MG. 

A pesquisa se deu, inicialmente, com uma análise bibliográfica, a fim de buscar maior 

entendimento sobre o assunto proposto. Esse levantamento bibliográfico abrangeu, desde a 

origem dos estudos sobre a qualidade de vida no trabalho, contemplando as suas evoluções e 

os diferentes métodos para avaliá-la. Também buscou compreender a ótica da mulher 

contadora e a sua inserção no mercado de trabalho. Dentre os vários métodos propostos para 

avaliar QVT, o modelo de Walton foi o escolhido por ser um dos mais utilizados na literatura, 

na realização de pesquisas sobre o tema, pois congrega dimensões que são negligenciadas em 

outros modelos, sendo assim, utilizado como base para o estudo. 

Os resultados da pesquisa demonstram que, dentre os aspectos que influenciam a QVT 

do grupo de mulheres contadoras analisadas, a empresa em que estão inseridas é descrita 

como “boa” ou “ótima”, visto que, na maioria das respostas, elas demonstraram estar de 

“muito” a “bastante” satisfeitas. Porém, em um ponto específico, as respondentes se 

mostraram consideravelmente insatisfeitas, tanto pela questão salarial, quando comparada às 

funções que desempenham, quanto na diferença salarial entre empregados que ocupam as 

mesmas funções. Essa insatisfação indica que uma restruturação na política salarial e a 

criação de um plano cargo e salário podem ser interessantes para dirimir o sentimento de 

injustiça e aumentar satisfação das colaboradoras. 

Como sugestão para trabalhos futuros, aponta-se a possibilidade de estudar a QVT das 

mulheres contadoras, aliada à qualidade de vida, buscando entender como conseguem lidar 

com a dupla jornada em um ramo tão estressante e o quanto isso as prejudica em suas 

atividades. Sugere-se, ainda, estudar o preconceito sofrido por elas em seus trabalhos e avaliar 

questões como diferenças salariais e cargos de chefia quando comparados homens e mulheres. 
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