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Nos últimos anos, diversos trabalhos têm discutido as estratégias de melhoria da qualidade de 

vida no trabalho (QVT), por se tratar de um dos desafios da administração pública no 

contexto atual. Acredita-se que as organizações que se preocupam com a qualidade de vida no 

trabalho de seus servidores são propensas a ter melhores resultados. Esse tema tem muitos 

aspectos a serem explorados e um dos mais relevantes foi a criação da Agenda Ambiental na 

Administração Pública (A3P). A A3P destina-se aos órgãos públicos das três esferas (federal, 

estadual e municipal) e aos três poderes da república: executivo, legislativo e judiciário, e 

apresenta um eixo temático dedicado às ações de qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

Neste contexto, o presente trabalho tem o objetivo de identificar as contribuições da Agenda 

Ambiental da Administração Pública (A3P) para a Qualidade de Vida do Trabalho (QVT) no 

âmbito do setor público, através de uma análise documental e levantamento bibliográfico, 

com base em uma metodologia qualitativa descritiva. Para melhor entendimento do estudo, 

torna-se necessário uma apresentação conceitual a respeito do termo Qualidade de Vida do 

Trabalho (QVT). Segundo Moretti e Treichel (2013), iniciativas para qualidade de vida no 

trabalho existiam desde 1950, com origem na chamada abordagem sociotécnica, onde as 

tarefas eram definidas com o objetivo de evitar desgastes excessivos dos empregados, levando 

em consideração os pilares: indivíduo, trabalho e organização, com foco em obter a satisfação 

do colaborador. Porém apenas no início da década de 70, a expressão foi utilizada, 

publicamente, por um docente da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. 

Genericamente, o termo qualidade de vida no trabalho engloba os fatores positivos e 

negativos de aspectos como satisfação, motivação, estilos de liderança, condições de trabalho, 

dentre outros, de forma ampla (TOLFO; PICCININI, 2001). Os estudos desenvolvidos por 

Walton (1973), Hackman e Oldhan (1975), Westley (1979), Werther e Davis (1983), e Nadler 

e Lawler (1983) podem ser considerados como os que mais contribuíram para as pesquisas 

sobre o tema (NOGUEIRA, 2018). Pedroso e Pilatti (2010) destacam que o modelo de Walton 

(1973) é usado como instrumento de avaliação em inúmeras pesquisas de QVT, sendo um dos 

mais utilizados no Brasil. Esse modelo define oito categorias, que associadas aos seus 

indicadores, mensuram os fatores que influenciam a vida dos indivíduos no ambiente de 

trabalho. São elas: a) compensação justa e adequada – avalia a equidade salarial, mediante 

percepção dos indivíduos de uma organização em relação à remuneração; b) condições de 

trabalho - avalia as condições físicas seguras como o ambiente, a carga de trabalho e a jornada 

de trabalho; c) oportunidade para uso e desenvolvimento das capacidades -  avalia as 

possibilidades de autocontrole, autonomia e perspectivas sobre o processo de trabalho; d) 

oportunidade de crescimento e segurança - avalia as oportunidades crescimento pessoal e 

estabilidade no emprego; e) integração social na organização – avalia o clima organizacional a 

partir de fatores como o igualitarismo e o não preconceito; f) constitucionalismo na 

organização – avalia o cumprimento dos direitos trabalhistas pela organização, assegurando a 

privacidade, liberdade de expressão e igualdade;  g) trabalho e espaço total de vida – avalia o 

equilíbrio entre vida pessoal e a vida profissional do indivíduo; e h) relevância social do 

trabalho na vida - avalia a percepção dos empregados quanto à imagem da empresa (TOLFO; 

PICCININI, 2001). Pesquisas recentes relacionam a qualidade de vida no trabalho com as 



  

 

ofertas da organização que afetam seus aspectos físico, psicológico e social, contribuindo para 

o bem-estar do indivíduo e satisfazendo suas necessidades. Infere-se que quanto mais 

satisfeitas e comprometidas com o trabalho, os indivíduos tendem a ser mais produtivos. 

Sendo assim, torna-se imprescindível a implantação de programas de QVT nas organizações 

(MILHOME; ROWE; SANTOS, 2018). Na concepção de Karpinsk e Stefano (2008), os 

programas de QVT fornecem benefícios aos colaboradores, como motivação, disposição, 

segurança, orgulho, satisfação, desenvolvimento pessoal e profissional. No setor público, as 

possibilidades de melhoria da qualidade de vida no trabalho estão relacionadas com as 

condições do ambiente, tais como a salubridade, a higiene, a ergonomia dos equipamentos, 

dentre outras (ARAUJO, 2018). Nesse contexto, o Governo Federal brasileiro criou a Agenda 

Ambiental na Administração Pública (A3P) como um instrumento de promoção da 

responsabilidade socioambiental, aplicando práticas de sustentabilidade nas rotinas de 

atividades da Administração Pública (BRASIL, 2009). No âmbito da A3P, a QVT é 

considerada como uma forma de promover a satisfação das necessidades dos trabalhadores 

durante as atividades laborais a partir de ações de desenvolvimento profissional e pessoal 

(MMA, 2017). A Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) foi criada em 1999, 

desenvolvida pelo Ministério do Meio Ambiente através da Secretaria de Articulação 

Institucional e Cidadania Ambiental, com o objetivo de implementar iniciativas específicas e 

instituir projetos e programas sobre o desenvolvimento e a adoção de uma política de 

responsabilidade socioambiental no setor público (BRASIL, 2013). O principal desafio da 

A3P é promover a responsabilidade socioambiental como política de governo, contribuindo 

para integrar a agenda do crescimento econômico em conjunto com o desenvolvimento 

sustentável, integrando os princípios e práticas de sustentabilidade social e ambiental dentro 

da competência da administração pública (MMA,2017). Segundo Goldoni (2013) e Ferreira 

(2012), uma Agenda tem os seguintes elementos: identificação, levantamento de 

recomendações, criação do plano de ação, acompanhamento e consideração e reavaliação 

anual. A A3P busca: promover a adoção de atitudes e procedimentos que levem ao uso 

racional de recursos naturais e dos bens públicos, com a redução de gastos institucionais; 

incorporar os critérios da gestão socioambiental nas atividades rotineiras dos servidores 

públicos de todas as esferas da administração pública; contribuir para revisão dos padrões de 

produção e consumo e para a adoção de novos referenciais de sustentabilidade no âmbito da 

administração pública; reduzir a destinação inadequada de resíduos sólidos; reascender a ética 

e autoestima dos servidores públicos; e minimizar os impactos ambientais das construções 

públicas (MMA,2017). Porém, a efetividade da A3P depende da mobilização e sensibilização 

dos colaboradores, bem como o planejamento e monitoramento das ações, principalmente 

com o uso de indicadores de desempenho, buscando sensibilizar todos os envolvidos nos 

processos, e não apenas a gestão (SANTOS, 2017). A agenda tem como oportunidade o efeito 

multiplicador e transformador, baseando-se na mudança de cultura e hábitos por parte dos 

servidores públicos. Podendo ir além do ambiente organizacional, através da educação 

ambiental, ajudando a melhorar a imagem da Administração Pública. Santos (2017), destaca 

que o fato da adesão à A3P ser voluntária, mostra-se um grande desafio. Todavia, os dados 

apresentados pelo Ministério do Meio Ambiente demonstram que, atualmente, 537 órgãos já 

aderiram à A3P, com um crescimento anual significativo, sendo a maioria deles pertencentes 

ao Poder Executivo Federal. Tendo em vista a responsabilidade dos órgãos da Administração 

Pública, a A3P foi estruturada em seis eixos temáticos, fundamentados pela política dos 5 R's: 

repensar o ciclo de consumo e descarte, reaproveitar produtos em bom estado, reduzir para 



  

 

evitar desperdício, reciclar materiais usados em matérias-primas e recusar o consumo 

desnecessário de produtos que gerem impactos significativos (ARAÚJO; FREITAS; ROCHA, 

2017). Conforme descrito em Brasil (2017), os eixos temáticos a A3P são: 1) Uso racional 

dos recursos naturais e bens públicos; 2) Gestão adequada dos resíduos gerados; 3) Qualidade 

de vida no ambiente de trabalho; 4) Sensibilização e capacitação; 5) Licitações sustentáveis; 6) 

Construções sustentáveis. O eixo “qualidade de vida no ambiente de trabalho” determina a 

implantação de ações para a promoção do bem-estar e da segurança no trabalho, com foco na 

melhoria do rendimento do servidor na organização (BRASIL, 2017). A inserção do tópico de 

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) na A3P demonstra o comprometimento da Agenda 

com o ser humano, incentivando a valorização de uma relação de respeito entre os órgãos 

públicos e os servidores que atuam em suas estruturas organizacionais, destacando-os como 

agentes promotores das ações, que contribuem para a minimização dos impactos 

socioambientais gerados pelas instituições. Sendo assim, a Administração Pública deve buscar 

de forma permanente, uma melhor Qualidade de Vida no Trabalho, com ênfase no 

desenvolvimento pessoal e profissional de seus servidores, através de programas específicos 

que envolvam o aproveitamento das habilidades, a autonomia, a percepção do significado do 

trabalho, a promoção dos relacionamentos interpessoais, o senso comunitário, a liberdade de 

expressão, o tratamento imparcial, a acessibilidade, os grupos de apoio, a saúde ocupacional, 

dentre outros (BRASIL, 2017). Espera-se que com o presente estudo, sejam realizadas 

pesquisas aplicadas nas organizações que aderiram à Agenda Ambiental da Administração 

Pública (A3P), de modo a confirmar se as medidas implantadas geraram uma melhoria na 

qualidade de vida no trabalho. 
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