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QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: UM ESTUDO DE CASO 
SOBRE A PERCEPÇÃO DOS COLABORADORES EM UM 
“CALL CENTER” EM EUSÉBIO-CE 
 
RESUMO 

A Qualidade de Vida no Trabalho vem sendo estudada de forma crescente nos últimos 

anos. Com o desenvolvimento de novas tecnologias e grandes disputas por mercado, se 

faz necessário a exigência de profissionais competentes e comprometidos, em troca, se 

espera que as organizações invistam na promoção da qualidade de vida no trabalho para 

se diferenciar e motivar os profissionais. Diante disto, o objetivo geral desta pesquisa foi 

analisar a qualidade de vida no trabalho através da percepção dos colaboradores em um 

“call center”. Baseada em pesquisa bibliográfica, de metodologia descritiva, com 

abordagem quali-quanti, estudo realizado em uma empresa localizada em Eusébio - CE. 

Os dados foram obtidos através da aplicação de um questionário junto aos colaboradores, 

através de uma amostra com 237 respondentes, foi possível tabular as informações e 

identificar as maiores médias das dimensões: “Utilização e desenvolvimento de 

capacidades” e “Relevância social da vida no trabalho”, e as menores médias foram 

“Compensação justa e adequada” e “Oportunidade de crescimento continuo e segurança”. 

O resultado mostrou que a empresa deve rever algumas medidas em relação as políticas 

de remuneração e incentivo aos treinamentos internos, pois estes apresentaram menores 

médias em relação a outros fatores. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente fala-se muito em qualidade, seja no serviço, no atendimento aos 

clientes, nos produtos, de vida, entre outros. Compondo a qualidade total, que tem por 

objetivo criar uma organização na qual todos os funcionários estejam trabalhando para 

melhorar continuamente. 

Sempre em busca de competitividade e maior participação no mercado, as 

empresas estão investindo cada vez mais em tecnologias direcionadas para a Qualidade 

Total, todavia para ter esse rendimento, dependem da participação e comprometimento 

de todos os indivíduos envolvidos com a organização. 

O tema Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) vem se destacando no 

contexto das organizações, seja nas discussões acadêmicas ou empresariais. 

Despertando o interesse dos empresários e administradores que oferecem um ambiente 

para a satisfação do empregado e a produtividade empresarial.  

Segundo Chiavenato (2010, p. 487), “a QVT assimila duas posições 

antagônicas: de um lado, a reivindicação dos colaboradores quanto ao bem-estar e 

satisfação no trabalho e, outro, o interesse das organizações quanto aos seus potenciais 

efeitos sobre a produtividade e qualidade”. 

Uma empresa com qualidade é, entre outras razões, aquela que possui 

colaboradores que, depois de entender suas necessidades básicas, estejam satisfeitos 

com a empresa e seus colegas de trabalho, isto é, sua equipe de trabalho. 

Para Fernandes (1996), pode-se entender QVT como um programa que visa 

facilitar e satisfazer as necessidades do trabalhador ao desenvolver suas atividades na 

organização, tendo como ideia básica o fato de que as pessoas serão mais produtivas 

quando mais estiverem satisfeitas e envolvidas com o próprio trabalho. 

Já para Dejours (1992), qualidade de vida é uma expressão de difícil 

conceituação, tendo em vista o seu caráter subjetivo, complexo e multidimensional. Ter 

qualidade de vida depende, pois de fatores intrínsecos e extrínsecos. Assim, há uma 

conotação diferente de qualidade de vida para cada indivíduo, que é decorrente da 

inclusão desses na sociedade. 

A Qualidade de Vida no Trabalho tenta o equilíbrio entre as expectativas do 

indivíduo e da organização, no qual há interação entre as exigências e as necessidades 

das duas partes, sempre buscando melhorias e satisfação dos indivíduos e ótimos 

resultados para a organização. 
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Com o foco do mercado para com as pessoas, as organizações passam a 

ver o seu pessoal como peça chave para o desenvolvimento e reconhecimento no quadro 

competitivo. A partir daí surgiu a necessidade de proporcionar aos colaboradores um 

ambiente onde todos tenham um ambiente agradável e equilibrado e que possa estimular 

um melhor desempenho, aumentando a produtividade. 

Desta forma a QVT passa a ser percebida como condicionante que 

influencia os colaboradores, mais especificamente se tem, por exemplo, as atividades de 

“call center” que tem em suas características fatores que podem motivar o trabalho. 

Diante deste cenário de acordo com a visão de Jacques & Codo (2002) um 

elemento básico para uma atuação eficiente do operador, o trabalho de “call center” exige, 

também, o acompanhamento de um script1, condutas bastante padronizadas e 

controladas, uso de expressões verbais predefinidas e fixação de um determinado tempo 

para atendimento às chamadas, [...]. A conduta padronizada e controlada, o controle de 

duração de ligação/atendimento, as fragmentações de atividades visam ao máximo de 

produtividade, evitando desperdícios que a autonomia do trabalhador poderia trazer. 

As atividades de “call center” apresentam características especiais 

decorrentes da natureza de problema que afetam os operadores, como serviços de menor 

complexidade, repetitivos e robotizados (CENSI, 2000). Sendo características que 

impactam na motivação dos colaboradores. 

Com base no que foi exposto, o presente artigo teve a seguinte questão-

problema: Qual a avaliação da qualidade de vida no trabalho na percepção dos 

colaboradores em um “call center” em Eusébio-CE? Tendo como objetivo geral: Avaliar a 

qualidade de vida no trabalho na percepção dos colaboradores de um “call center”.  

E como objetivos específicos: a) Definir fatores motivacionais; b) Levantar teorias que 

abordam qualidade de vida no trabalho e c) Listar as práticas de qualidade de vida no 

trabalho aplicadas no campo de estudo. 

O presente estudo busca compreender a percepção de Qualidade e Vida 

Trabalho para a satisfação dos colaboradores que atuam em “call center” de uma empresa. 

A partir deste momento compreender métodos que possam atingir as necessidades e 

solucionar problemas com o quadro funcional, sempre com intuito de produzir mais e com 

melhor qualidade, favorecendo tanto a organização como o funcionário. 

                                            
1 Script é um texto com uma série de instruções escritas para serem seguidas, ou por pessoas, ou 

executadas por um programa de computador. 
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A presente pesquisa foi fundamentada através de um estudo de caso, 

baseando-se em um estudo de caráter descritivo e natureza quali-quanti. Concluída a 

seção o trabalho é seguido, respectivamente por: revisão da literatura, procedimentos 

metodológicos, apresentação e discussão dos resultados e conclusões. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Origem da qualidade de vida no trabalho 

Foi na década de 50 que o movimento de Qualidade de Vida no Trabalho 

(QVT) foi motivado através das lutas sindicais de trabalhadores contra modelos de 

organizações que aconteciam nesses anos. Na década de 70 a expressão QVT começou 

a ser publicamente exposta através do professor Louis Davis (Ucla, Los Angeles), onde 

foi ampliado seu trabalho sobre o projeto de delineamento de cargos. “Para ele, conceito 

de QVT refere-se à preocupação com o bem-estar geral e a saúde dos colaboradores no 

desempenho de suas atividades.” (CHIAVENATO, 2010. p. 487). 

Ainda na década de 70 os estudos sobre QVT passaram por um período de 

paralisação, pois um dos motivos estavam na crise energética e à alta inflação que atingiu 

os Estados Unidos e alguns países do ocidente, outro motivo foi devido as organizações 

ocidentais passarem a focalizar em apenas as técnicas de gestão, desviando as atenções 

dos estudos de qualidade de vida no trabalho e somente em 1979 que os estudos foram 

retomados. 

Para Rodrigues (1994), a qualidade de vida no trabalho tem sido uma 

preocupação do homem desde o início de sua existência, com outros títulos e em outros 

contextos, mas sempre voltada para a satisfação e bem-estar do trabalhador na execução 

de suas tarefas. 

Já para Feigenbaum (1994) a QVT é baseada no princípio de que o 

comprometimento com a qualidade ocorre de forma mais natural nos ambientes em que 

os colaboradores se encontram, intrinsecamente, envolvidos nas decisões que 

influenciam diretamente suas atuações. França (1997) explana que, a qualidade de vida 

no trabalho é um conjunto de ações de uma empresa que envolve a implantação de 

melhorias e inovações gerenciais e tecnológicas no ambiente de trabalho. 

Chiavenato (2010) diz que para que a empresa tenha altos níveis de 

qualidade e produtividade, as mesmas necessitam de pessoas motivadas e que tenham 

participações ativas em seus trabalhos, para que sejam bem recompensadas pelas suas 

obrigações. Com essa premissa para que se atenda bem o cliente externo, a organização 

precisa de uma atenção maior para seu cliente interno, significando que o colaborador 

quando é valorizado trabalha mais satisfeito e consequentemente valoriza o cliente externo. 

Mediante a motivação dos colaboradores, as organizações têm um papel 

fundamental nos fatores motivações, estes que serão abordados na próxima seção. 
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2.2 Fatores motivacionais na Qualidade de Vida no Trabalho 
 

Considerada uma das maiores preocupações e desafios para as 

organizações modernas, a motivação humana é apontada como ponto principal, fato que 

muitos pesquisadores despertaram interesses para explicar e entender o real sentido 

desse efeito que faz com as pessoas exercem e buscam atingir seus objetivos. 

Maximiano (2000) interpreta motivação como “processo pelo qual um 

conjunto de razões ou motivos, explica, induz, incentiva, estimula ou provoca algum tipo 

de ação ou comportamento humano”. Isto mostra que, a motivação leva as pessoas a 

demonstrarem certo tipo de ação ou comportamento. 

Maximiano (2000) liga ainda que a “motivação para o trabalho é uma 

expressão que indica um estado psicológico de disposição ou vontade de perseguir uma 

meta ou realizar uma tarefa”. Nesse sentido, dizer que uma pessoa esteja motivada para 

realizar seu trabalho, quer dizer que a mesma apresenta disposição e ânimo para realizar 

suas atividades. 

A medida em que falta motivação, se afeta a vontade de trabalhar, 

ocasionando desmotivação nas pessoas, criando obstáculos no caminho que também 

podem surgir devido a outros aspectos como o não reconhecimento de seu trabalho ou 

falta de perspectiva quanto o trabalho. Seguindo este raciocínio a motivação é 

compreendida por dois tipos: intrínsecos e extrínsecos. 

Em meados da década de 50 Frederick Herzberg elaborou uma teoria 

alicerçada em uma pesquisa realizada com cerca de 200 entrevistados, entre engenheiros 

e contadores, foi constatado que o trabalho em si e seu desempenho estavam 

contemplados, mas que essas situações dependiam muito das ações dos entrevistados. 

Em contrapartida, ao informar situações nas quais não se sentiam bem, os entrevistados 

apontaram ocorrências em que sua contribuição não era considerada e os fatores de 

outrem contribuíram para os acontecimentos. 

Publicada em 1959, os resultados da pesquisa mostraram que o homem tem 

dois blocos de necessidades, um de natureza intrínseca e outro de natureza extrínseca, 

no qual Herzberg chegou à conclusão de sua teoria em dois fatores: os fatores de 

motivação (intrínsecos) e os fatores de higiene (extrínsecos). 

De acordo com Cardoso et al.(2002) “fatores motivacionais – aqueles que 

fazem com o que os indivíduos se sintam especialmente bem e que são os de satisfação”. 

“Os fatores satisfacientes ou motivacionais são: realização, reconhecimento, 

responsabilidade, crescimento e trabalho em si”. (CHIAVENATO, 2009, p. 128). 
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Como expõe Maximiano(2000, p. 358),  “De outro modo, os aspectos 

insatisfatórios diziam respeito mais ao contexto de trabalho, ou seja, às condições dentro 

das quais o trabalho era realizado. A esses aspectos foi dado o nome de fatores 

extrínsecos ou fatores H (higiênicos)”. Neste sentido, Chiavenato (2009) mostra os meios 

práticos que buscam incentivar os fatores motivacionais (intrínsecos) e fatores 

insatisfacientes ou higiênicos (extrínsecos). No quadro a seguir será observado as 

caracterizações de fatores motivacionais e higiênicos. 

 

Quadro 1 – Características dos fatores motivacionais e higiênicos: 

Fatores Motivacionais Fatores Higiênicos 

 Delegação de responsabilidades; 

 Exercício livre de descrição; 

 Promoções; 

 Habilidades e competências pessoais; 

 Cargo Simplificado (promovido pelo próprio ocupante); 

 Enriquecimento do cargo seja na vertical ou horizontal. 

 Condições de trabalho; 

 Políticas internas da empresa; 

 Estilo de supervisão; 

 Segurança no Cargo; 

 Salários e benefícios; 

 Bons relacionamentos com colegas. 

Fonte: Adaptado de Chiavenato (2009). 

 

Como visto no quadro 1, existe uma distinção entre os fatores, para 

Chiavenato (2009), os fatores motivacionais estão relacionados ao conteúdo do cargo e 

aos seus deveres e são produzidos maiores efeitos de satisfação e consequentemente o 

aumento de produtividade. Já para os fatores higiênicos, são as condições que rodeiam o 

empregado, abrangendo as condições físicas e ambientais, salários, benefícios, políticas 

internas da empresa, clima entre empregados e alta direção, são tradicionalmente 

utilizados pelas organizações para obter motivação dos colaboradores. Contudo, este 

último fator é considerado muito limitado em sua capacidade de influenciar o 

comportamento do empregado. 

Maximiano (2000) descreve a relação entre os fatores motivacionais e 

higiênicos: 

A base da teoria dos dois fatores é a premissa que, em situações de trabalho, 

somente os fatores intrínsecos produzem a satisfação com o trabalho. Em outras 

palavras, apenas o trabalho em si e os fatores que lhe são diretamente 

relacionados podem fazer as pessoas sentirem-se satisfeita. Os fatores 

extrínsecos, porém, não fazem a pessoa sentir-se satisfeita com o trabalho. Os 

fatores extrínsecos influenciam apenas o estado de satisfação com as condições 

das quais o trabalho é realizado. (MAXIMIANO, 2000, p. 358 e 359) 
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Chiavenato (2009) explana que os fatores motivacionais se relacionam ao 

cargo, às tarefas e aos cuidados que estão ligados ao cargo propriamente dito. Através 

dos fatores motivacionais são produzidos efeitos duradouros de satisfação e 

produtividade acima dos normais. Para Herzberg, há o envolvimento de sentimentos 

relacionados a realização, crescimento e conhecimento profissional, são demonstrados a 

partir da execução das tarefas e ações na qual ofereçam desafios para o trabalhador. 

Quando há mais fatores motivacionais, o resultar tem maior satisfação. Quando os fatores 

são deficientes, provocam insatisfação. 

Os fatores higiênicos buscam relacionar-se as condições normais do 

trabalhador enquanto o mesmo trabalha, abrangendo as condições físicas e ambientais 

de trabalho, salário, benefícios sociais, políticas internas, supervisão, clima 

organizacional, oportunidades e existentes. Tudo engloba fatores tradicionalmente 

utilizados pelas organizações para conquistar a motivação de seus colaboradores. 

Herzberg, apesar disso, classifica os fatores higiênicos como insuficiente a sua 

capacidade de influenciar o comportamento dos empregados. (CHIAVENATO, 2009). 

 

2.3 Métodos mensuráveis para a Qualidade de Vida no Trabalho 
 

Em uma organização, o desempenho no cargo exercido e o clima 

organizacional são fatores muito importantes para a determinação da Qualidade de Vida 

no Trabalho (QVT), portanto, se a qualidade do trabalho for baixa, levará ao empregado a 

má vontade de trabalhar, levando ao declínio da produtividade e a outros índices como 

absenteísmo, “turnover”2 e reivindicações sindicais. Quando a qualidade do trabalho se 

torna eminente, norteia o clima de confiança e respeito mútuo, levando as pessoas a se 

comprometerem mais com suas atividades e aumentando as oportunidades de êxito 

psicológico. (CHIAVENATO, 2010). 

Continuando o pensamento de Chiavenato (2010), o mesmo conclui que: 

A QVT não é determinada apenas pelas características individuais (necessidades, 

valores, expectativas) ou situacionais (estrutura organizacional, tecnologia, 

sistema de recompensas, políticas internas), mas sobretudo pela atuação 

sistêmica dessas características individuais e organizacionais. (CHIAVENATO, 

2010, p. 488). 

                                            
2 Termo da língua inglesa que significa “virada”; “renovação”; “reversão”. É um conceito frequentemente 

utilizado na área de Recursos Humanos (RH) para designar a rotatividade de pessoal em uma 
organização, ou seja, as entradas e saídas de funcionários em determinado período de tempo. 
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Vários modelos de qualidade de vida no trabalho foram desenvolvidos para 

comprovarem que os fatores afetam as organizações. Dentre os principais modelos 

desenvolvidos com o objetivo de identificar os aspectos que influenciam na temática ora 

tratada, será destacado neste artigo o modelo de Walton (1973). 

De acordo com Walton (1973, p. 12), a “[...] expressão qualidade de vida tem 

sido usada com crescente frequência para descrever certos valores ambientais e 

humanos, negligenciados pelas sociedades industriais em favor do avanço tecnológico, 

da produtividade e do crescimento econômico”. 

Walton (1973) afirma ainda que a QVT tem como meta uma geração de 

organizações mais humanizadas, onde o trabalho contribua para o relativo grau de 

responsabilidade e autonomia no que se refere a cargo, recebimento de recursos de 

“feedback”3 de desempenho, enriquecimento do trabalho e ênfase no desenvolvimento 

pessoal envolvido. 

Nesse pensamento, Walton (1973) preparou um modelo com oito categorias, 

no qual foi um dos mais abrangentes na qualidade de vida no trabalho. 

Abaixo é especificado cada um deles: 

1) Compensação justa e adequada: tem como objetivo a compensação da adequação 

da remuneração do trabalho da qual a pessoa realiza, ou seja, equidade interna 

(equilíbrio entre as remunerações dentro da organização) e equidade externa 

(equilíbrio com as remunerações do mercado de trabalho). 

2) Segurança e salubridade do trabalho: refere-se às condições onde os 

trabalhadores não podem ser expostos, como o ambiente, jornada de trabalho 

excessiva e riscos à saúde. 

3) Utilização e desenvolvimento de capacidades: proporcionar oportunidades aos 

colaboradores de desenvolvimento de suas habilidades, capacidades e 

conhecimentos, também desenvolve sua autonomia, autocontrole e obtenção de 

informações relacionadas ao seu trabalho. 

4) Oportunidade de crescimento contínuo e segurança: visa as possibilidades de 

crescimento do colaborador dentro da organização, o desenvolvimento pessoal e sua 

segurança no emprego seja duradoura. 

5) Integração social na organização: envolve um ambiente favorável para as relações 

pessoais, no qual só é atingido quando há ausência de preconceitos e eliminação de 

hierarquias marcantes, apoio mútuo e franqueza interpessoal. 

6) Constitucionalismo: está relacionado com as normas e diretrizes da organização, o 

colaborador tem o direito à privacidade e liberdade de expressão de suas ideias e há 

um tratamento justo para todos. 

                                            
3 Significa realimentar ou dar resposta a um determinado pedido ou acontecimento. O termo é utilizado em 

áreas como Administração de Empresas, Psicologia, RH e áreas afins. 
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7) Trabalho e espaço total de vida: o trabalho não deve tomar todo o tempo e energia 

do colaborador, não devendo interferir na vida pessoal e no descanso do colaborador. 

8) Relevância social da vida no trabalho: o trabalho deve proporcionar ao colaborador 

orgulho em ser realizado dentro da organização, por sua vez, a organização deve ser 

clara em sua participação na sociedade, responsabilidade social, comprometimento por 

seus produtos e serviços, empregabilidade, objetivos concretos e uma gestão produtiva. 

 

Como visto acima, foram citados os oitos fatores referente ao modelo de 

Walton (1973), modelo este que apresentou a melhor adequação, devido as melhores 

condições apresentáveis em suas dimensões para o estudo de caso realizado que será 

apresentado na seção 4. Apresentação e Discussão de Resultados. A seguir será 

apresentado a forma de como a presente pesquisa foi estruturada. 

 
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta pesquisa se deu através da utilização da metodologia descritiva, que 

segundo Barros e Lehfeld (2007, p. 84), “nesse tipo de pesquisa não há interferência do 

pesquisador, isto é, ele descreve o objeto de pesquisa. Procura descobrir a frequência 

com que um fenômeno ocorre, sua natureza, características, causas, relações e conexões 

com outros fenômenos”. 

Esta pesquisa é de caráter bibliográfica, pois, de acordo com Cervo e 

Bervian (1986, p.48): 

“A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências 

teóricas publicados em documentos. Pode ser realizada independentemente ou 

como parte da pesquisa descritiva ou experimental. Em ambos os casos, busca 

conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas[...]”. 

 

Esta pesquisa também é de caráter quali-quanti, pois de acordo com 

Creswell (2007), é quando dados qualitativos e quantitativos são coletados e analisados 

para estudar um fenômeno em um único trabalho. 

Com relação à pesquisa ela se caracteriza como estudo de caso, em que se 

desenvolveu uma investigação para analisar a percepção da qualidade de vida no 

trabalho dos colaboradores de uma empresa de “call center” em Eusébio - CE. Goode e 

Halt, (1975, p.422) definem estudo de caso como “uma abordagem que considera 

qualquer unidade social, que pode ser uma pessoa, uma família ou outro grupo social, um 

conjunto de relações ou processos [...]”.  
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Já para Chizotti (1991), apud Barros e Lehfeld (2007) salientam que: 

“Caracteriza-se estudo de caso como uma modalidade de estudo nas ciências 

sociais, que se volta à coleta e ao registro de informações sobre um ou vários 

casos particularizados, elaborando relatórios críticos organizados e avaliados, 

dando margem a decisões e intervenções sobre o objeto escolhido pela 

investigação – uma comunidade, organização, empresa etc.”. 

 

A ferramenta utilizada para a coleta de dados neste artigo foi a aplicação de 

um questionário, que consoante Barros e Lehfeld (2007, p. 106) “é um instrumento mais 

para o levantamento de informações [...]. É entregue por estrito e também será 

respondido por escrito”. O presente questionário foi dividido em duas etapas, a primeira 

identifica o perfil do usuário, sem identificação do nome do respondente, com perguntas 

relacionadas ao grau de instrução, estado civil, renda familiar, tempo de empresa entre 

outras perguntas. A segunda etapa é composta por um conjunto de perguntas baseadas 

no modelo de Walton (1973) citado anteriormente, foi adaptado para atender as 

necessidades do público alvo escolhido, perguntas estas que, avaliam desde o nível de 

muito insatisfeito a muito satisfeito. 

A pesquisa foi realizada na empresa de “call center” em Eusébio - CE. 

Atuando desde 1998, a organização vem ao longo de sua existência com aquisições de 

outras empresas, atualmente é referência no mercado de serviços integrados de TI, busca 

fortalecer sua atuação no mercado de “Cloud Computing”4, atuante também na gestão de 

processos de negócios (processos de “BackOffice”5, relacionamentos e recebíveis), este 

último ponto será o foco deste estudo de caso. Atualmente a empresa conta com cerca de 

28 mil colaboradores e cerca de 914 contratados na unidade de Eusébio-CE, atuando no 

“call center”. Foi calculada a amostra com o mínimo de 20% da população, no qual foram 

respondidos 237 questionários, entre os dias 14 a 18 de novembro. 

Para avaliar a percepção sobre a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) no 

“call center” em Eusébio - CE, foi aplicado um questionário conforme modelo de Walton 

(1973), descrito anteriormente, o mesmo foi divido em duas partes, a primeira 

descrevendo o perfil do respondente (Faixa etária, sexo, estado civil, escolaridade, renda 

familiar, tempo de empresa e área/célula onde exerce suas atividades). A segunda parte 

                                            
4  É a entrega da computação como um serviço ao invés de um produto, onde recursos compartilhados, 

software e informações são fornecidas, permitindo o acesso através de qualquer computador, tablet ou 
celular conectado à Internet. 

5  São as maneiras de se escrever o termo inglês que, para nós, tem o significado de suporte, também 
definido como retaguarda e se refere aos departamentos empresariais que pouco ou nenhum contato 
têm com os clientes. 

 Back, em inglês, significa “atrás”, e office tem o significado de “escritório”. 
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refere-se aos níveis de satisfação dos respondentes, as questões foram dadas em uma 

escala do tipo “Likert6”, e foram divididas em oito seções, cada qual com cinco itens a 

escolher (1 – Muito insatisfeito; 2 – Insatisfeito; 3 – Nem satisfeito nem insatisfeito;  

4 – Satisfeito; 5 – Muito satisfeito). 

Dessa forma esta pesquisa fundamenta-se no estudo de caso como 

estratégia de pesquisa adotada, uma vez que, de acordo com Roesch (2006, p.201), 

“permite o estudo de fenômenos em profundidade dentro de seu contexto; é 

especialmente adequado ao estudo de processos e explora fenômenos com base em 

vários ângulos”, sendo estes, aspectos principais que caracterizam o estudo de caso 

como estratégia de pesquisa. 

O presente estudo utilizou-se como embasamento o instrumento de Walton 

(1973), descrito anteriormente e serão analisados na seção a seguir. 

 
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Análise do Perfil 

Nas tabelas 2 e 3 serão apresentados os dados referentes ao perfil 

socioeconômico dos operadores de “call center” em Eusébio-CE. 

Tabela 2: Análise dos dados referente ao perfil socioeconômico dos operadores do “call center” 

Perfil   N Percentual 

Faixa Etária 
 
 
 
 
 
 

De 18 a 19 anos 24 10,12% 

De 20 a 22 anos 83 35,02% 

De 23 a 25 anos 44 18,57% 

De 26 a 30 anos 62 26,16% 

De 31 a 40 anos 21 8,86% 

De 41 a 50 anos 3 1,27% 

Acima de 50 anos 0 0% 

Sexo 
Feminino 184 77,64% 

Masculino 53 22,36% 

Estado Civil 

Casado(a) 54 22,78% 

Divorciado(a) 3 1,27% 

Separado(a) 1 0,42% 

Solteiro(a) 170 71,73% 

União Estável 9 3,80% 

 
 237 100% 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2017) 

                                            
6 A escala Likert ou escala de Likert é um tipo de escala de resposta psicométrica usada habitualmente 

em questionários, e é a escala mais usada em pesquisas de opinião. 
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De acordo com a tabela 2 foi observado que a faixa etária dos respondentes 

é predominada por jovens entre 18 a 30 anos que totalizam cerca de 80% do público 

pesquisado, sendo este predominado por mulheres, representado 77,64% da amostra, a 

maioria se considera solteiro(a), totalizando 71,73%. Analisando esta tabela, podemos 

observar que a empresa tem em seu quadro de colaboradores um público bastante jovem 

e que geralmente está em ingressando no mercado de trabalho e outros a primeira vez no 

ramo de “call center”. 

Cerca de 72,15% do público pesquisado tem o ensino médio completo, com 

renda familiar entre “Até R$ 880,00” com 44,30% e “De R$ 880,01 a R$ 2.640,00” 

totalizando 48,95%. Podemos associar que perfil que tem o ensino médio completo, está 

com uma renda familiar entre R$ 880 a R$ 2.640,00, predominando um público de classe 

de classe emergente. 

Pode-se observar que o maior público está em seu período de experiência 

“De 0 a 3 meses”, chegando ao total 51,05% da amostra, “De 7 meses a 1 ano” e “Entre  

1 a 2 anos”, juntos totalizam 48,95%. As “Áreas / Células” predominou os colaboradores 

do SAC com 45,99% e “BackOffice” chegando a 31,65%. 

Tabela 3 - Análise dos dados referente ao perfil socioeconômico dos operadores do “call 
center” (Continuação) 

Perfil  N Percentual 

Escolaridade 

Curso Técnico completo 10 4,22% 

Curso Técnico Incompleto 9 3,80% 

Ensino Médio Completo 171 72,15% 

Superior Completo 5 2,11% 

Superior Incompleto / Cursando 42 17,72% 

    

Renda Familiar 

Até R$ 880,00 105 44,30% 

De R$ 2.640,01 a R$ 4.400 13 5,49% 

De R$ 4.400,01 a R$ 13.200,00 3 1,26% 

De R$ 880,01 a R$ 2.640,00 116 48,95% 

    

Tempo de Empresa 

De 0 a 3 meses 121 51,05% 

De 4 a 6 meses 0 0% 

De 7 meses a 1 ano 60 25,32% 

Entre 1 a 2 anos 56 23,63% 

    

Área / Célula 

“BackOffice” 75 31,65% 

Retenção 34 14,35% 

Reversão 19 8,01% 

SAC 109 45,99% 

 Total 237 100% 
 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2017) 
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4.2 Percepção de Qualidade de Vida dos Colaboradores do “Call Center” 
 

Nas tabelas a seguir, serão analisadas as percepções de qualidade de vida 

dos colaboradores do “call center”, na tabela 4 serão apresentadas as médias e desvio 

padrão de todos os fatores de acordo com o modelo de Walton (1973), logo após serão 

apresentadas nas tabelas 5 e 6 as maiores e menores médias e seus desvios padrão em 

cada fator e dimensão. 

 

Tabela 4: Percepção de Qualidade de Vida dos Colaboradores do “Call Center”, médias e 
desvio padrão geral. 

Fatores Média 
Desvio 
Padrão 

Compensação Justa e Adequada 3,30 1,02 

Segurança e Salubridade do Trabalho 3,62 0,95 

Utilização e Desenvolvimento de Capacidades 3,77 0,84 

Oportunidade de Crescimento Continuo e Segurança 3,56 0,95 

Integração Social na Organização 3,74 0,90 

Constitucionalismo 3,72 0,89 

Trabalho e Espaço Total de Vida 3,65 0,92 

Relevância Social da Vida no Trabalho 3,87 0,84 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2017)  

 
Como observado na tabela acima, foram apresentados todas as medias e 

desvios padrão dos fatores, conforme modelo de Walton (1973), quanto a percepção das 

dimensões da qualidade de vida dos trabalhadores, ficou observado que, entre as 

dimensões que apresentaram as melhores medias foram as “Utilização e 

Desenvolvimento de Capacidades” e “Relevância Social da Vida no Trabalho”, 

respectivamente com suas médias de 3,77 e 3,87. As dimensões “Compensação Justa e 

Adequada” e “Oportunidade de Crescimento Continuo e Segurança” apresentaram as 

menores médias com seus valores de 3,30 e 3,56 respectivamente, necessitando, assim, 

de maiores melhorias. 

Na tabela 5 será observado o que foi influenciado em relação as melhores 

médias citadas anteriormente. Fatores e dimensões que, de acordo com a percepção dos 

colaboradores, mostraram valores expressivos e que influenciaram no resultado final da 

pesquisa. 

As variáveis que influenciaram a maior consideração por esta dimensão, 

foram aquelas que foram contempladas nos pontos “Em relação à responsabilidade 

conferida (responsabilidade de trabalho dada a você), como você se sente?”, alcançando 

o valor de média de 4,01 e “O quanto você está satisfeito com a sua avaliação de 
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desempenho (ter conhecimento do quanto bom ou ruim está o seu desempenho no 

trabalho)?”, que apresenta a média de 3,82. Ambas compõem o fator “Utilização e 

desenvolvimento de capacidades”, que é classificado como fator extrínseco, ou seja, são 

criadas condições para o desenvolvimento do colaborador na organização. 

 

Tabela 5: Percepção de Qualidade de Vida dos  

Colaboradores do “Call Center”, com maiores médias 

Fatores Dimensões 
Média 

(Fatores) 

Desvio 

Padrão 

(Fatores) 

Média 

(Dimensões) 

Desvio Padrão 

(Dimensões) 

U
ti

li
z
a
ç
ã
o

 e
 d

e
s

e
n

v
o

lv
im

e
n

to
 d

e
 

c
a
p

a
c
id

a
d

e
s

 

Você está satisfeito com a autonomia 

(oportunidade tomar decisões) que possui no 

seu trabalho? 

3,77 0,84 

3,53 0,92 

Você está satisfeito com a importância da 

tarefa/trabalho/atividade que você faz? 
3,78 0,84 

Em relação à polivalência (possibilidade de 

desempenhar várias tarefas e trabalhos) no 

trabalho, como você se sente? 

3,73 0,84 

O quanto você está satisfeito com a sua 

avaliação de desempenho (ter conhecimento do 

quanto bom ou ruim está o seu desempenho no 

trabalho)? 

3,82 0,82 

Em relação à responsabilidade conferida 

(responsabilidade de trabalho dada a você), 

como você se sente? 

4,01 0,72 

R
e
le

v
â
n

c
ia

 s
o

c
ia

l 
d

a
 v

id
a

 

n
o

 t
ra

b
a
lh

o
 

Em relação ao orgulho de realizar o seu 

trabalho, como você se sente? 

3,87 0,84 

3,95 0,88 

Você está satisfeito com a imagem que esta 

empresa tem perante a sociedade? 
3,98 0,82 

O quanto você está satisfeito com a integração 

comunitária (contribuição com a sociedade) que 

empresa tem? 

3,84 0,80 

O quanto você está satisfeito com os serviços 

prestados pela empresa em que você trabalha? 
3,84 0,77 

O quanto você está satisfeito com as políticas e 

gestão que a empresa possui? 
3,75 0,93 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2017) 

 

As características acima mostram que os colaboradores se sentem 

satisfeitos em relação as responsabilidades que lhes são concedidas e 

consequentemente, percebem que seu desempenho é bem avaliado conforme suas 

atividades são exercidas. 

Analisando a média da dimensão “Você está satisfeito com a autonomia 

(oportunidade tomar decisões) que possui no seu trabalho? “, média de 3,53, nota-se que 

o colaborador mesmo tendo responsabilidade nas atividades que lhe são conferidas, o 

mesmo não se sente com autonomia para tomar decisões, necessitando do auxílio de seu 

gestor de imediato. 
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Continuando a análise da tabela 3, o fator “Relevância social da vida no 

trabalho”, mostra que a dimensão “Você está satisfeito com a imagem que esta empresa 

tem perante a sociedade? “ Alcançou a maior média, 3,98 e em seguida “Em relação ao 

orgulho de realizar o seu trabalho, como você se sente? “, com média de 3,95, 

apresentaram as melhores médias. 

Nesta dimensão, é notório que os colaboradores que responderam ao 

questionário, estão satisfeitos com a imagem que a organização tem perante a sociedade, 

apesar de pouco tempo em que a mesma mantem suas atividades de “call center” em 

Eusébio - CE. Diante das respostas concedidas, os colaboradores sentem orgulho de 

realizar suas atividades, mantendo a lógica referente as dimensões do fator anterior em 

que diz sobre a responsabilidade de seu trabalho e o quanto ao seu reconhecimento do 

desempenho. 

Conforme citado anteriormente, serão analisados os fatores e dimensões 

com menores e seus respectivos desvio padrão. 

 

Tabela 6: Percepção de Qualidade de Vida dos  

Colaboradores do “Call Center”, com menores médias: 

Fatores Dimensões 
Média 

(Fatores) 
Desvio Padrão 

(Fatores) 
Média 

(Dimensões) 
Desvio Padrão 
(Dimensões) 

C
o

m
p

e
n

s
a
ç

ã
o

 j
u

s
ta

 e
 

a
d

e
q

u
a
d

a
 

O quanto você está satisfeito com o seu 
salário (remuneração)? 

3,30 1,02 

3,21 0,95 

O quanto você está satisfeito com o seu 
salário, se você o comparar com os 

seus colegas? 
3,26 1,01 

O quanto você está satisfeito com as 
recompensas e as metas que você 

recebe da empresa? 
3,40 1,01 

O quanto você está satisfeito com os 
benefícios extras (alimentação, 

transporte, médico, odontológico, etc) 
que a empresa oferece? 

3,34 1,11 

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

e
 d

e
 

c
re

s
c
im

e
n

to
 c

o
n

tí
n

u
o

 e
 

s
e
g

u
ra

n
ç
a

 

O quanto você está satisfeito com a sua 
oportunidade de crescimento 

profissional? 

3,56 0,95 

3,83 0,91 

O quanto você está satisfeito com os 
treinamentos que você faz? 

3,52 0,93 

Em relação às situações e a frequência 
em que ocorrem as demissões no seu 

trabalho, como você se sente? 
3,32 0,90 

Em relação ao incentivo que a empresa 
dá para você estudar, como você se 

sente? 
3,58 1,00 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2017)         
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Com um alcance de 3,47, o fator “Compensação justa e adequada” está 

entre os que apresentaram as menores médias. A dimensão “O quanto você está 

satisfeito com o seu salário (remuneração)?”, totalizando a menor média individual de 

3,21, seguido por “O quanto você está satisfeito com o seu salário, se você o comparar 

com os seus colegas? “ Com média de 3,26, apresentaram as menores médias 

individuais, mostrando que a primeira dimensão impactou na segunda. A explicação é 

que, mediante o público pesquisado, conforme tabela 2, foram mais de 50% dos 

colaboradores que estão em seu período de experiência, “De 0 a 3 meses”, em que uma 

das políticas da empresa oferece nos primeiros 03 meses uma remuneração um pouco 

menor aos que já passaram pelo período de experiência. 

O segundo fator com menor média foi “Oportunidade de crescimento 

continuo e segurança”, que teve um alcance da média de 3,56. As dimensões que tiveram 

impactos negativos neste fator foram “Em relação às situações e a frequência em que 

ocorrem as demissões no seu trabalho, como você se sente? “ Apresentando a média de 

3,32 e “O quanto você está satisfeito com os treinamentos que você faz? “ Com 3,52. 

Diante da primeira dimensão que foi exposta, foi associada a frequência de 

demissões devido, na maioria dos casos, incompatibilidade com os horários disponíveis 

para trabalhar, inadequação as atividades de “call center”, divergências com supervisão / 

coordenação e gerência. 

Uma percepção interessante foi em relação ao nível de satisfação referente 

aos treinamentos que são realizados pela empresa, vale ressaltar que a empresa está em 

processo de aumento de quadro de colaboradores e com implantações de novos clientes 

na unidade, necessitando de equipes para treinamento que geralmente vem de outras 

unidades da organização, mas devido ao grande fluxo de contratações de novos 

colaboradores, torna-se deficiente a qualidade de treinamentos. 

 
5. CONCLUSÕES 

 
No período em que a pesquisa foi realizada, teve como objetivo geral Avaliar 

a qualidade de vida no trabalho (QVT) na percepção dos colaboradores de um “call 

center”. Podemos perceber que a partir da pesquisa realizada, foi percebido que há 

fatores que tornaram mais satisfeito, sendo estes “Utilização e desenvolvimento de 

capacidades” e “Relevância social da vida no trabalho”, com, respectivamente, as médias 

de 3,77 e 3,87, mas que também, fatores que os desmotivaram, como “Compensação 

justa e adequada” e “Oportunidade de crescimento continuo e segurança”, 

respectivamente com as médias de 3,30 e 3,56. 
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Avalia-se que a empresa ainda precisa rever algumas políticas de 

remuneração em relação a melhoria continua da qualidade de vida no trabalho de seus 

colaboradores e precisa investir mais em treinamentos para qualificar sua mão de obra. 

Dimensões que podem afetar diretamente os comportamentos de seus colaboradores, 

gerando assim possíveis desmotivações, refletindo diretamente no desempenho 

individual. Sabendo que, para que a essas mudanças venham a acontecer a curto ou 

longo prazo, depende de uma series de fatores estratégicos, ou seja, analises da alta 

direção em relação a incorporação da qualidade de vida no trabalho. 

Diante da pesquisa realizada, encontra-se dificuldades relacionadas a 

aplicação dos questionários, não tivemos como enviar via e-mail e nem como aplicar 

presencialmente o questionário, solicita-se ajuda aos supervisores, devido aos 

colaboradores não poderem se ausentarem de seu local de trabalho para responderem as 

questões, motivo pelo qual o número de ligações que recebem, respondendo o 

questionário nos intervalos entre um cliente e outro. 

Salienta-se que a avaliação da qualidade de vida no trabalho contribui de 

forma bastante significativa na melhoria entre relação empresa e colaborador, pois 

através das análises da QVT, a organização terá informações fortes para buscar melhoria 

continua refletindo na motivação, satisfação e bem-estar de seus colaboradores, elevando 

a produtividade da organização. 

A sugestão para futuras pesquisas está relacionada em que as empresas de 

“call centers” podem proporcionar a seus colaboradores uma forma de motiva-los diante 

de um trabalho de natureza tão estressante e repetitiva? Além dos impactos sobre a 

Qualidade de Vida no Trabalho diante da reforma trabalhista. 
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