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Resumo 

___________________________________________________________________________ 

Introdução: Com a globalização dos negócios, o desenvolvimento tecnológico, o intenso 

movimento por qualidade e produtividade, surge uma constatação na maioria das 

organizações onde o grande diferencial, a principal vantagem competitiva das empresas, 

decorre das pessoas que nela trabalham. Objetivo: Identificar o perfil dos profissionais do 

Setor de Análises Clínicas do Hospital de Doenças Tropical em Goiânia-Go, descrever o nível 

de qualidade de vida no trabalho bem como o conhecimento sobre Gestão de Pessoas como 

parte do Sistema de Gestão da Qualidade a ser implantado no processo produtivo do setor. 

Métodos: Estudo descritivo exploratório, realizado com 29 funcionários submetidos a um 

questionário individual e sigiloso, sobre Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), a partir de 

estudos de Walton. Foram descritas, ainda, opiniões individuais sobre atividade funcional, 

perfil profissional e entendimento sobre o Sistema de Gestão da Qualidade. Resultados: Os 

resultados individuais do questionário tiveram média geral de 3,86 pontos ± 2,3 pontos, o que 

corresponde à opção Concordo Parcialmente. Considerando o critério Condições de Trabalho, 

obteve um DP=2,7 e apresentou a menor média de 2,8 pontos ±2,7 pontos, o que corresponde 

à opção Discordo Parcialmente. Devendo ser considerados fatores próximos ao escore médio 

que devem  ser analisados com mais sensibilidade para que não se tornem entraves futuros 

para a organização.Os resultados foram apresentados em tabela com medidas de dispersão 

analisando cada critério de qualidade de vida no trabalho para análise e direção dos objetivos 

organizacionais para o gestor do setor de análises clínicas quanto ao que se refere às pessoas a 

partir da percepção dos profissionais que trabalham na área demonstrando a necessidade de 

uma reformulação na política e visão de seu papel dentro da organização .Conclusões: Não é 

possível haver organizações estrategicamente vencedoras se não houver funcionários e 

colaboradores vencedores e tampouco organizações motivadas se não houver pessoas 

motivadas. 
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Descritores ou palavras-chave: gestão laboratorial, gestão de pessoas, qualidade.  

ABSTRACT  
___________________________________________________________________________ 
 Introduction: With the business globalization, technological development, the intense 

movement for quality and productivity, there is a finding in most organizations where the big 

difference, the main competitive advantage of companies, stems from people who work in it. 

Objective: To identify the profile of the Professional Sector Clinical Analysis of the Tropical 

Diseases Hospital in Goiânia-Go, describe the level of quality of work life as well as 

knowledge about people management as part of the Quality Management System to be 

implemented in the production process of the industry. Methods: A descriptive exploratory 

study, conducted with 29 employees undergo an individual and  confidential questionnaire. 

Quality of Work Life (QWL), from studies of Walton. Described were also individual 

opinions on functional activity, professional profile and understanding of the Quality 

Management System. Results: Individual results of the questionnaire had overall average of 

3.86 points ± 2.3 points, which corresponds to the Partially agree. Considering the criterion 

Working Conditions, obtained a DP = 2.7 and had the lowest average of 2.8 points ± 2.7 

points, which corresponds to the Partly Disagree. Factors should be considered close to the 

average score that should be analyzed more sensitively to not become barriers to future 

organization. The results were presented in table dispersion measures by analyzing each 

criterion of quality of work life for analysis and direction of organizational objectives for the 

sector manager clinical analysis as it refers to people from the perception of professionals 

working in the field demonstrating the need for an overhaul in the policy and vision of their 

role within the organization. Conclusions: There can be organizations strategically winning if 

no employees and collaborators winners nor motivated organizations if there motivated 

people. 

Descriptors or keywords: laboratory management, people management, quality 

___________________________________________________________________________ 
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INTRODUÇÃO  

A missão do laboratório é direcionada para atender com qualidade seus usuários, com 

base em processos e operações que visem a satisfação dos clientes (pacientes, médicos, 

convênios, fornecedores, etc)1  . 

A produção de bens e serviços com qualidade é uma obrigação de todos os setores 

produtivos dentro da sociedade 2 
.
  A qualidade é a palavra-chave em todas as áreas, e a 

indústria tem trabalhado com afinco nesse sentido. Esse movimento se estendeu para o setor 

da saúde, chamando a atenção da sociedade, do Governo e das instituições privadas. 

Desde o século passado, percebe-se, em todas as situações uma importante evolução 

no conceito de qualidade, particularmente, diante das exigências dos clientes. Em 

consequência disso, o “melhorar continuamente os processos” passou a ser meta e conduta de 

toda instituição ou organização. Nos laboratórios clínicos, isso não foi diferente 3 . Qualidade 

é um tema relevante no contexto da saúde, em especial na saúde pública. Todos em algum 

momento demandam por assistência a saúde e desejam que sejam garantidos os direitos 

assegurados pela Constituição, quanto à segurança, equidade e acessibilidade 4 
. 

 

HISTÓRICO DA GESTÃO DA QUALIDADE 

Para se entender o conceito de gestão da qualidade precisa-se passear pela história, 

buscando interpretar esse conceito e sua evolução à luz do ambiente produtivo vigente na 

época. 

O artesão era um especialista que tinha domínio completo de todo o ciclo de produção, 

desde a concepção do produto até o pós-venda. Nessa época, o cliente estava próximo do 

artesão, explicitando suas necessidades, as quais o artesão procurava atender, pois sabia que a 

comercialização de seus produtos dependia muito da reputação de qualidade, que, naquele 

tempo, era comunicada boca a boca pelos clientes satisfeitos 5. 

Veio então a revolução industrial (Séc.XVIII a XIX), que trouxe nova ordem 

produtiva, em que a customização foi substituída pela padronização e a produção em larga 

escala.  

Foi um pouco depois, em 1924, que o conceito de controle da qualidade deu um novo 

salto, quando Walter A. Shewhart criou os gráficos de controle, ao fundir conceitos de 
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estatística à realidade produtiva da empresa de telefonia Bell Telephone Laboratories. 

Shewhart também propôs o ciclo PDCA (plan-do-check-act), que direcionaria as atividades de 

análise e solução de problema5
. 

Na década de 1930, o controle da qualidade evoluiu bastante, com desenvolvimento do 

sistema de medidas, das ferramentas de controle estatístico do processo e do surgimento de 

normas específicas para essa área. As normas britânicas e americana de controle estatístico de 

qualidade são também desse período, British Standard BS 600 e American War Standarts Z 

1.1- Z1.3, respectivamente.5 

Foi também nessa época que os experimentos de Elton Mayo (1927-1932) e a escola 

das relações Humanas começaram a questionar a alienação no trabalho e a importância da 

participação do trabalhador. Esse trabalho pioneiro, aliado aos estudos de Maslow , McGregor  

e Herzberg, nas décadas seguintes, sobre a motivação humana, teve grande influência nos 

programas de qualidade no período pós-guerra, em especial na composição do modelo 

japonês 6. 

No período da Segunda Guerra Mundial (1943-1945), as conquistas do controle 

estatístico da qualidade se difundiram, mas foi no período pós-guerra que novos elementos 

surgiram na gestão da qualidade. Em 1951, Juran lançou a publicação Planning and Practices 

in Quality Control, que apresentava um modelo que envolvia planejamento e apuração dos 

custos da qualidade 7. 

  Já Armand Feigenbaum (década de 50) foi o primeiro tratar a qualidade de forma 

sistêmica nas organizações, formulando o sistema de Controle da Qualidade Total (TQC – 

Total Quality Control) que influenciaria fortemente o modelo proposto pela International 

Orgnization for Standartization (ISO), a série ISO 9000.  No final dessa década, em 1957, 

Philip B. Crosby lançou os elementos que criaram o programa Zero defeito, que foi muito 

popular na época tanto em programas militares como em empresas 8, 9
. 

 

ABORDAGENS SOBRE A QUALIDADE 

Na evolução histórica do mundo atual, surgiram três abordagens sobre a qualidade, 

durante as décadas de 50 e 60. Abordagem Americana, defende-se a idéia de que a qualidade 

não acontece por acaso, e sim por programa constituído de planejamento de qualidade, 
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controle da qualidade e aperfeiçoamento da qualidade, de acordo com a Trilogia de Juran 

(1951): Planejamento, Controle e Melhoria da Qualidade 10
. 

A Abordagem Japonesa fundamenta-se nos princípios estatísticos e, sobretudo, no 

respeito e valorização do ser humano, de acordo com o Princípio de Deming: que defende que 

no lado humano da organização é que se promove e assegura-se a qualidade 10,16
. 

Com a Abordagem Européia, temos por base a padronização da ISO (International 

Standartization Organization), fundada em Genebra (Suíça), que estabelece os requisitos 

mínimos para que a instituição elabore um sistema de qualidade 10
. 

 

A QUALIDADE E OS SERVIÇOS 

           Hoje, muito mais do que ser um bom e rentável negócio, a sua viabilidade está em ser 

útil à sociedade como um todo. Cabe a este tipo de empresa priorizar valores que contemplem 

direitos e deveres para com a sociedade. A informação produzida deve satisfazer as 

necessidades de seus clientes e possibilitar a determinação e a realização correta de 

diagnóstico, tratamento e prognóstico das doenças 11,12
. 

 

O SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (SGQ) 

O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) é um conjunto de elementos interligados 

(em especial pessoas), interdependentes e integrados na organização, que trabalham 

coordenados para estabelecer e alcançar o cumprimento da política e dos objetivos da 

qualidade, dando consistência aos produtos e serviços para que satisfaçam as necessidades e 

as expectativas dos seus clientes 13,14
. 

 

O SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E A GESTÃO DE PESSOAS 

O SGQ dentro do foco da Gestão Estratégica Pela Qualidade é constituído por três 

fatores que se equilibram: a gestão estratégica, a gestão de pessoas e a gestão de processos. 

Com foco específico na satisfação do cliente e na melhoria contínua dos processos 

Todas as pessoas que trabalham nele podem contribuir para melhorá-lo e com isto 

aumentar o seu prazer ao executar um trabalho. O gerenciamento de um sistema exige o 

conhecimento das inter-relações entre os seus diversos componentes e das pessoas que nele 
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trabalham. O desenvolvimento de cada componente do sistema deverá ser analisado em 

termos de suas contribuições para o objetivo do sistema e não para produção de lucro pessoal 

e tampouco são para qualquer competição entre partes 15
.
  

 Com a globalização dos negócios e o desenvolvimento tecnológico com forte impacto 

da mudança, e o intenso movimento pela qualidade e produtividade, surge uma eloquente 

constatação na maioria das organizações: o grande diferencial, a principal vantagem 

competitiva das empresas, decorre das pessoas que nela trabalham. São as pessoas que 

mantêm e conservam “o status quo” já existentes e são elas – e apenas elas – que geram e 

fortalecem a inovação que deverá vir a ser 16
. 

 A maneira pela qual as pessoas se comportam, decidem, agem, trabalham, executam e 

melhoram suas atividades, cuidam dos clientes e tocam os negócios da empresa, varia em 

enormes dimensões . E depende, em grande parte, das políticas e diretrizes das organizações a 

respeito de como lidar com as pessoas em suas atividades 17,18
. 

Na área da saúde, o trabalho é também quase uma missão. Não são poucas as 

exigências: trata-se de um trabalho reflexivo, que articula dimensões técnicas, éticas e 

políticas, em cenários de múltiplos e diversos atores, profissionais de várias formações e 

usuários e todas as origens e culturas. Além disso, trabalha-se no campo temático mais denso 

de experiência humana: a vida, o corpo, a morte 18
.
 As organizações apresentam um ciclo de 

vida organizacional, bem como enfrentam embates e dificuldades, sendo comparado ao ciclo 

da vida dos seres vivos, onde são submetidos a mudanças ao longo do ciclo 19
. 

A Gestão de Pessoas, dentro deste cenário tem o foco na cooperação das pessoas que 

atuam nas organizações para alcançar os objetivos organizacionais e individuais. Esta 

contribui para a eficácia organizacional através de ajuda à organização a alcançar seus 

objetivos e realizar sua missão. Proporcionando competitividade à organização, com 

profissionais bem treinados e bem motivados, com isso elevando sua auto-atualização e a 

satisfação dos profissionais que ali trabalham, com isso desenvolvendo e mantendo a 

qualidade de vida no trabalho.  

Atualmente, a concepção está voltada para mais além sendo denominada 

“Administração com as Pessoas”. Significa gerir a organização juntamente com os 

colaboradores e parceiros internos que mais entendem dela e de seu futuro. Uma nova visão 

das pessoas não mais como um recurso organizacional, um objeto servil ou mero sujeito 

passivo no processo, mas fundamentalmente como um sujeito ativo e provocador das 
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decisões, empreendedor das ações e criador da inovação dentro das organizações. Uma 

abordagem que tende a personalizar e a visualizar as pessoas como seres humanos e dotados 

de habilidades e capacidades intelectuais responsáveis pela excelência de organizações bem 

sucedidas e pelo aporte de capital intelectual que simboliza, a Gestão de Pessoas tem sido 

mais que tudo a importância do fator humano em plena “era da informação” 4,16. 

 

 JUSTIFICATIVA 

Contribuir para melhoria e qualidade da assistência prestada pelo setor de análises 

clínicas, e particularmente, a valorização do capital humano, o qual é a essência de todo o 

sistema produtivo 4,16,27
. 

 Particularizando o capital humano de um Laboratório de Análises Clínicas. Tendo como 

proposta observar o perfil destes profissionais e quais as melhores práticas de gestão de 

pessoas para  implantação e manutenção do SGQ no contexto da unidade de serviço de saúde . 

 

 OBJETIVOS 

Identificar o perfil dos profissionais do Setor de Análises Clínicas do Hospital de 

Doenças Tropical em Goiânia-Go, descrever o nível de qualidade de vida no trabalho bem 

como o conhecimento sobre Gestão de Pessoas como parte do Sistema de Gestão da 

Qualidade a ser implantado no processo produtivo do setor. 

  

CASUÍSTICA E MÉTODOS 

A pesquisa constituiu em um estudo descritivo exploratório, cuja coleta foi realizada 

entre os meses de maio e setembro de 2012. Sendo os preceitos ético-legais obedecidos em 

acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que versa sobre 

recomendações quanto aos estudos realizados em seres humanos sob o prisma da ética. 

Encaminhado para apreciação pelo Comitê de Ética em Ensino e Pesquisa do Hospital de 

Doenças Tropicais, sob n○ 049/2011 em Goiânia- Goiás, com posterior aprovação. 

A amostra foi composta de 29 sujeitos, funcionários do Setor de Análises Clínicas do 

Hospital de Doenças Tropicais durante o período estabelecido. 
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Os critérios de inclusão para este estudo foram: ser funcionário do laboratório, de 

ambos os sexos, em pleno exercício de sua função no período da pesquisa, que aceitarem 

participar da pesquisa e assinarem o termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Os critérios de exclusão foram funcionários do laboratório de ambos os sexos, que não 

aceitaram participar da pesquisa, os que estivessem de licença por qualquer motivo durante o 

período da pesquisa, os que fossem aposentados ou os que fossem excluídos do quadro de 

funcionários durante o período de coleta de dados. 

A pesquisa foi realizada através da aplicação de um questionário sobre as opiniões 

individuais sobre sua atividade funcional, em relação ao perfil do profissional e sobre o 

sistema de Gestão da Qualidade. Cada uma das 46 perguntas foram avaliadas em escala Likert 

de cinco pontos (1=discordo totalmente; 2=discordo parcialmente, 3=indiferente, 4=concordo 

parcialmente e 5 =concordo totalmente). 

Os demais dados a serem requisitados, versaram sobre dados pessoais como sexo, 

faixa etária, grau de escolaridade, tempo de trabalho na unidade, área, cargo e conhecimentos 

sobre o que é Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ).  

 Os indivíduos foram abordados durante sua jornada de trabalho, de maneira que não 

prejudicasse o fluxo de trabalho no setor, onde foram informados sobre o trabalho e 

convidados a participarem da pesquisa. Em seguida, foi entregue o TCLE (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido), que após assinado pelo participante, foi arquivado e 

então distribuído o questionário para ser respondido individualmente e sigilosamente. O 

questionário era constituído de perguntas que norteavam todo o processo do trabalho, 

abrangendo o que seriam fatores importantes para o desenvolvimento das etapas envolvida na 

qualidade do trabalho e também qualidade de vida no trabalho, modelo elaborado a partir da 

metodologia de Richard Walton (1973) adaptado por Freitas (2007) e readaptado por essa 

pesquisadora.  

Na visão de Walton, a determinação do nível de Qualidade de Vida no Trabalho 

(QVT), perpassa pela interpretação de oito critérios, conforme quadro (01) que abrangem 

aspectos básicos das situações no trabalho 14, 20, 21: 
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CATEGORIAS CONCEITUAIS FATORES DE QVT 

I-Compensação Justa e Adequada Equidade Interna e externa 

Justiça na compensação 

Partilha de Ganhos na produtividade 

Proporcionalidade de Salários 

II- Condições de Trabalho Jornada de Trabalho Razoável 

Ambiente Físico Seguro e Saudável 

Ausência de Insalubridade 

III- Uso e desenvolvimento de capacidade Autonomia 

Habilidades múltiplas 

Informações sobre o processo do trabalho 

Autocontrole relativo 

IV- Oportunidade de crescimento e segurança Possibilidade de carreira 

Crescimento pessoal 

Perspectiva de avanço salarial 

Segurança no emprego 

 

V- Integração Social na Organização 

 

Ausência de preconceitos 

Igualdade 

Mobilidade 

Relacionamento 

Senso comunitário 

VI- Constitucionalismo Privacidade Pessoal 

Liberdade de Expressão 

Tratamento imparcial 

Direito de proteção do trabalhador 

Direitos trabalhistas 

VII- O Trabalho e o Espaço total de vida Estabilidade de Horários 

Poucas mudanças geográficas 

Tempo para lazer e família 

Papel balanceado no trabalho 

VIII- Relevância social de Vida no Trabalho Imagem da empresa 

Responsabilidade social da empresa 

Responsabilidade pelos produtos 

Práticas de emprego 

Quadro 1- Categorias Conceituais de Walton 
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 Walton (1973) discute em seus estudos a amplitude do conceito e a dificuldade de 

isolar e identificar os atributos que interferem na QVT. Propõe então oito categorias, ou 

indicadores, que, segundo ele, contemplariam ao constructo.  Vindo com muita 

propriedade colaborar quanto à percepção do capital humano dentro do processo produtivo, 

com ferramenta essencial para o sistema de gestão da qualidade. 

*Compensação justa e adequada (remuneração): significa equidade interna e externa tanto 

em termos de salário direto quanto indireto (benefícios); 

*Condições de Segurança no trabalho (condições de trabalho): implica condições de trabalho 

que assegurem a manutenção da segurança e da saúde do trabalhador, envolvendo a jornada e 

a carga de trabalho, equipamentos disponibilizados para a execução do trabalho e ambiente 

saudável( preservação da saúde do trabalhador); 

*Uso e desenvolvimento de capacidades: implica o aproveitamento do talento humano, isto 

significa autonomia, uso de habilidades variadas e participação no processo total de trabalho; 

*Oportunidade de crescimento e segurança (oportunidade de crescimento profissional): 

implica a possibilidade de desenvolver carreira e ter segurança quanto à manutenção do 

trabalho, Isto é, abarca as políticas da instituição relacionadas ao desenvolvimento, 

crescimento e seguranças dos empregados; 

* Integração social na organização: significa garantia no cumprimento das normas e 

procedimentos que se relacionem às leis e direitos trabalhistas, respeito à privacidade, 

liberdade de expressão e adesão a padrões de igualdade; 

* Constitucionalismo (direitos na instituição): significa garantia no cumprimento das normas 

e procedimentos que se relacionem às leis e direitos trabalhistas, respeito à privacidade, 

liberdade de expressão e adesão a padrões de igualdade; 

*Trabalho e espaço total de vida (equilíbrio trabalho e vida): possibilidade de equilibrar o 

tempo e a energia dedicados à empresa e aos demais espaços da vida. 

 Para obtenção da coleta de dados foram aplicados questionários iguais para cada 

funcionário, contendo 46 afirmativas. A análise dos dados foi efetuada com uso do programa 

estatístico Excel da Microsoft ® versão 2007, sendo avaliadas medidas de dispersão como 

mediana, média, variância e desvio padrão, além das frequências e porcentagens. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Participaram do estudo 29 funcionários, o predomínio do sexo feminino 69%. Sendo 

que a idade média 45,4 anos ± 16 anos. O tempo de trabalho na instituição foi em média 6,7 

anos ± 9,2 anos. O trabalhador mantém-se empregado em uma empresa que não oferece QVT, 

por vezes pelo simples fato de exercer o ofício por necessidade. Este se mantém como 

trabalhador por algum tempo, até chegar ao ponto de desgaste e se tornar maior do que o amor 

pela profissão 21
.
  

 No âmbito de uma organização a gestão do conhecimento é responsável por  

identificar o que se capta e organizar esse conhecimento utilizando-o de modo a gerar 

retornos 22
.
   No item escolaridade, 3,4% afirmaram ter ensino fundamental, 27,6% possuem o 

ensino médio e 48,3% Ensino superior completo. Sendo que destes últimos 12,4% são 

especialistas, 4,1% mestres e 2,0% doutores. Possuindo diversas habilidades, o quadro de 

funcionários está distribuído em vários cargos, conforme Quadro 02:  

CARGO PORCENTAGEM % 

Assistente Técnico em Saúde 3,4 

Executor Administrativo 10,3 

Assistente de Gabinete B 6,9 

Auxiliar de Enfermagem 3,4 

Auxiliar de Laboratório 3,4 

Técnico em Laboratório 44,9 

Bioquímico 6,9 

Biomédico 20,8 

Quadro 02- Cargos existentes na instituição 

 

Na avaliação dos escores obtidos com a aplicação de um questionário da versão 

adaptada do modelo de Walton de QVT, foi estabelecido que os critérios com um valor médio 

de pontuação 3, que corresponde a 50% na escala de 1 a 5 pontos. Seria considerado positivo 

e satisfatória a avaliação dos critérios de QVT com pontuação média superior a 3, os critérios 
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que indicam uma pontuação média  inferior a 3 seria classificada como negativa, insatisfatório 

na QVT, conforme tabela 01: 

 Tabela 1: Análise Individual Sobre os critérios de QVT, segundo Watson20
. 

CRITÉRIOS DE QVT NÍVEIS DE 
AFIRMAÇÃO 
INDIVIDUAL 

EMD 

(PONTOS) 

MD VAR DP 

Compensação justa e 
adequada 

CP 3,6 4 4,3 2,1 

Condições de Trabalho DP 2,8 3,6 7,3 2,7 

Uso e desenvolvimento de 
Capacidades 

CP 3,4 5,8 3 1,7 

Oportunidades de 
Crescimento e Segurança 

CP 3,4 5,8 3 1,7 

Integração social na 
Organização 

CP 4,3 11,8 1,8 1,3 

Constitucionalismo CP 4,4 7,1 10,5 3,2 

Trabalho e Espaço total 
da vida 

CP 4,2 10,8 2,3 1,5 

Relevância social na vida 
e no trabalho 

CP 4,8 7 17,4 4,2 

Legenda:  DT= DISCORDO TOTALMENTE               DP=DISCORDO PARCIALMENTE 

                   CT= CONCORDO TOTALMENTE             CP=CONCORDO PARCIALMENTE 

                   EMD= ESCORE MÉDIO                              MD=MÉDIA                                                     

                   VAR=VARIÂNCIA                                       DP=DESVIO PADRÃO 

 

 

Os resultados individuais do questionário tiveram em geral o desvio padrão de 2,3 e 

média geral dos pontos 3,86 pontos, o que corresponde à opção CONCORDO 

PARCIALMENTE com as afirmativas do questionário, sendo considerado satisfatório, pois 

se enquadram em nível de satisfação superior a 50%, como pode ser observado no gráfico 01:  

 



 

              Gráfico 01: Análise Individual Sobre os critérios de QVT

Em relação ao critério 

pontos ± 2,1 pontos. Os resultados entrevistados pontuam como razoável a remuneração 

recebida de acordo com a função exercida, sendo a mais prejudicada a função de nível 

elementar que recebem pouco mais de um salário mínimo.

Considerando o critério 

pontos e apresentou a menor média, o que corresponde a op

PARCIALMENTE das afirmativas em relação à jornada de trabalho, ao ambiente físico 

seguro e saudável. Os entrevistados pontuam que a falta de estrutura física, aquisição de 

insumos/equipamentos e a manutenção dos mesmos afetam negativamente o d

de suas atividades prejudicando todo o processo produtivo, com conseqüente influência sobre 

a qualidade de vida no trabalho e a qualidade do serviço. 

           Quanto aos critérios 

Crescimento e Segurança, obtiveram uma média de 3,4 pontos ± 1,7 pontos. O resultado da 

entrevista pontua concordarem parcialmente com as condições de desenvolvimento intelectual 

e humano dentro do setor. Apresentando nível acima de três, mas muito perto d

insatisfação, o que poderia estar indicando relações de conflito entre os fatores observados. As 

pessoas requerem que as organizações lhes viabilizem condições atuais de trabalho 

adequadas, retribuição condizente e boas perspectivas de crescime

Isto inclui oportunidades e meios de formação, qualificação e atualização; meios e ambientes 

0

1

2

3

4

5

6

Critérios de Satisfação no Trabalho

Gráfico 01: Análise Individual Sobre os critérios de QVT 

 

Em relação ao critério Compensação Justa e Adequada, obteve uma média de 3,6 

pontos ± 2,1 pontos. Os resultados entrevistados pontuam como razoável a remuneração 

a função exercida, sendo a mais prejudicada a função de nível 

elementar que recebem pouco mais de um salário mínimo. 

Considerando o critério Condições de Trabalho, obteve uma média 2,8 pontos ± 2,7 

pontos e apresentou a menor média, o que corresponde a op

PARCIALMENTE das afirmativas em relação à jornada de trabalho, ao ambiente físico 

seguro e saudável. Os entrevistados pontuam que a falta de estrutura física, aquisição de 

insumos/equipamentos e a manutenção dos mesmos afetam negativamente o d

de suas atividades prejudicando todo o processo produtivo, com conseqüente influência sobre 

a qualidade de vida no trabalho e a qualidade do serviço.  

Quanto aos critérios Uso e Desenvolvimento de Capacidades e Oportunidade de

, obtiveram uma média de 3,4 pontos ± 1,7 pontos. O resultado da 

entrevista pontua concordarem parcialmente com as condições de desenvolvimento intelectual 

e humano dentro do setor. Apresentando nível acima de três, mas muito perto d

insatisfação, o que poderia estar indicando relações de conflito entre os fatores observados. As 

pessoas requerem que as organizações lhes viabilizem condições atuais de trabalho 

adequadas, retribuição condizente e boas perspectivas de crescimento pessoal e profissional. 

Isto inclui oportunidades e meios de formação, qualificação e atualização; meios e ambientes 
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, obteve uma média de 3,6 

pontos ± 2,1 pontos. Os resultados entrevistados pontuam como razoável a remuneração 

a função exercida, sendo a mais prejudicada a função de nível 

, obteve uma média 2,8 pontos ± 2,7 

pontos e apresentou a menor média, o que corresponde a opção DISCORDO 

PARCIALMENTE das afirmativas em relação à jornada de trabalho, ao ambiente físico 

seguro e saudável. Os entrevistados pontuam que a falta de estrutura física, aquisição de 

insumos/equipamentos e a manutenção dos mesmos afetam negativamente o desenvolvimento 

de suas atividades prejudicando todo o processo produtivo, com conseqüente influência sobre 

Uso e Desenvolvimento de Capacidades e Oportunidade de 

, obtiveram uma média de 3,4 pontos ± 1,7 pontos. O resultado da 

entrevista pontua concordarem parcialmente com as condições de desenvolvimento intelectual 

e humano dentro do setor. Apresentando nível acima de três, mas muito perto do limite de 

insatisfação, o que poderia estar indicando relações de conflito entre os fatores observados. As 

pessoas requerem que as organizações lhes viabilizem condições atuais de trabalho 

nto pessoal e profissional. 

Isto inclui oportunidades e meios de formação, qualificação e atualização; meios e ambientes 
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adequados ao desenvolvimento das atividades previstas; processos gerenciais favoráveis á 

motivação pessoal; objetivos claros, bem definidos, conhecidos e reconhecidamente 

legítimos; reconhecimento e retribuição compatíveis com as ações técnicas e com as 

responsabilidades confiadas a cada pessoa e uma visão de médio e longo prazo de 

desenvolvimento pessoal e profissional 22
. 

           É importante ressaltar que alguns autores associam o conceito de competência não 

apenas a pessoas, mas também equipes de trabalho ou a organizações. Cada equipe de 

trabalho se manifesta com uma competência coletiva, que emerge das relações sociais que se 

estabelecem no grupo e da sinergia entre as competências individuais de seus membros 22
. 

           A gestão por competências figura como alternativa aos modelos gerenciais 

tradicionalmente utilizados pelas organizações. Propõe-se a orientar esforços para planejar, 

captar, desenvolver e avaliar, nos diferentes níveis da organização (individual, grupal e 

organizacional), as competências necessárias à consecução de seus objetivos. Constitui-se em 

um processo contínuo, que tem como etapa inicial a formulação da estratégia organizacional. 

Em seguida, em razão dos objetivos, podemos definir indicadores de desempenho no nível 

corporativo e metas, e identificar as competências necessárias para concretizar o desempenho 

esperado. 

           Quanto ao critério Integração social na Organização obtiveram um média de 4,3 pontos 

± 1,3 pontos. Onde os entrevistados pontuaram estarem satisfeitos com os fatores de interação 

entre os profissionais no trabalho, há um senso de corresponsabilidade. As organizações 

exigem de seus funcionários o adequado desempenho de suas funções, que envolve 

características técnicas – como capacidade e competência- e pessoais- como determinação, 

entusiasmo e motivação. Requer, ainda, entendimento pleno e total adesão aos objetivos 

fixados, bem como adaptação efetiva às regras, diretrizes e políticas e normas de 

funcionamento da organização. Desta forma, consegue-se o resultado básico esperado; a 

contribuição eficiente, eficaz e ajustada à organização 23
. 

           Quanto ao critério Constitucionalismo o resultado obtido foi de uma média de 4,4 

pontos ± 3,2 pontos. Em relação a este critério, os entrevistados demonstraram concordar 

parcialmente, com as afirmativas relativas terem conhecimento das normas e rotinas do setor 

e todos os direitos trabalhistas a serem respeitados pela instituição. Foi percebida como uma 

variável correlacionada negativamente à dificuldade em expressarem suas idéias e opiniões à 

chefia e também de não serem próximos aos superiores da instituição. Considerando que os 
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recursos humanos são aqueles que oferecem maiores e melhores retornos. Isso ocorre porque 

são capazes de gerar soluções criativas, de propor formas mais eficientes de desenvolver as 

atividades, de sugerir métodos de trabalho mais rápidos, baratos e eficazes, de prever 

situações particulares em processos e produtos, de interpretar tendências e criar ações 

preventivas, de se lançar em busca de novos objetivos e buscar superar novos desafios 23
. 

           Quanto ao critério Trabalho e espaço e vida obtiveram uma média de 4,2 pontos ±1,5 

pontos. Os entrevistados concordam parcialmente sobre o prazo estabelecido em suas vidas 

para lazer. Embora reconheçam o peso que o trabalho de setor exerça sobre suas vidas, onde 

os turnos variam entre 6horas, 8horas e 12 horas (plantão) de acordo com cargo, função e 

escala dentro do setor. É reconhecida a natureza do serviço e sua peculiaridade de rotina 

laboratorial intra-hospitalar 24.   

         Quanto ao critério Relação social na vida e no trabalho obtiveram uma média de 4,8 

pontos ± 4,2 pontos. Sendo o maior valor médio obtido entre os entrevistamos com limiar 

próximo a concordância total. Dos entrevistados 74,6% concordaram totalmente com as 

proposições sobre a relevância do trabalho exercido no setor de análises clínicas e sua 

importância à sociedade e ao sistema produtivo, inclusive do sistema de gestão ao da 

qualidade. Os profissionais reconhecem o setor como responsável, quer em nível dos serviços 

que oferta,bem como nível dos profissionais que possuem, desenvolvendo uma imagem 

positiva do setor. Embora haja a discordância com as situações vividas atualmente, os 

profissionais em sua maioria valorizam seu trabalho, esforço e entendem sua importância no 

desenvolver de todo o processo produtivo.  

           Quanto à sensação de realização com o trabalho que 74,6% dos participantes 

demonstram percepção sobre a responsabilidade do serviço setor de análises clínicas. Quanto 

à importância e influência do fator humano no sistema de gerenciamento da qualidade 85% 

dos entrevistados entendem que a qualidade é implícita ao serviço prestado por todo tipo de 

organização 25. 

Os critérios, Uso e Desenvolvimento de Capacidades e Oportunidades de Crescimento 

e Segurança obtiveram (3,4 pontos) apresentando níveis acima de três, mas muito próximos 

do limite de insatisfação, o que poderia estar indicando relações de conflito entre esses fatores 

que se não observados rapidamente pela gerência poderão em pouco tempo se tornar um 

entrave sério para a instituição. 
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CONCLUSÕES  

A concepção, o desenvolvimento, o gerenciamento e a avaliação desse conjunto de 

relações são, por excelência, formatados a partir de decisões táticas. Para migrar da visão 

operacional para esta nova visão, ou seja, para construir a transição tática, podem-se definir 

algumas etapas bem caracterizadas, das quais decorrem um conjunto específico de ações para 

com as interações como: direcionar, construir, formalizar, consolidar, ampliar e internalizar 25. 

 Dentre as limitações deste estudo podem-se destacar as várias mudanças e 

instabilidade na gestão da instituição durante o período de estudo levando a uma não adesão 

de todos os profissionais do setor. Como consequência levou a impossibilidade em estabelecer 

e utilizar ferramentas de gestão. 

 Entretanto, foi possível a construção do cenário do setor a partir da contribuição dos 

profissionais participantes. 

 Quanto à cultura e assimilação do sistema de gestão da qualidade, isto se dará quando 

houver retorno e investimento neste importante fator (o fator humano) dentro da instituição. 

O ser humano é um componente fundamental nas organizações. É o único recurso 

capaz de transformar as organizações. Não é possível haver organizações estrategicamente 

vencedoras se não houver funcionários e colaboradores vencedores e tampouco organizações 

motivadas se não houver pessoas motivadas.  

Sugere-se que haja investimento em estudos na área, com maior amostragem, de forma 

a tratar o fator humano como primordial ao de desenvolvimento das organizações  e que 

sejam realizadas a fim de que publicações avancem em quantidade e qualidade. 
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