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RESUMO  

 

Esta pesquisa visa o espaço que a qualidade de vida esta dentro das empresas 

nos dias de hoje, pois é nisso que os proprietários estão mais se preocupando 

começando pelo conforto do funcionário, estar por dentro do que esta acontecendo 

dentro da empresa e buscando a opinião de seus funcionários, acaba trazendo 

maior produtividade e satisfação entre patrão e funcionário. Como todos estão 

ligados a um tipo de serviço vê se que esse tema está totalmente em alta na 

atualidade. O objetivo deste trabalho é mostrar para o ouvinte o que esta 

acontecendo dentro das empresas e qual a opinião de cada funcionário, e o que os 

autores dizem de tal comportamento diário dentro das empresas. Com pesquisas 

com funcionários de uma empresa de nossa região descobrimos que os melhores 

resultados aparecem quando o funcionário esta satisfeito com seu ambiente de 

trabalho, ele precisa que suas necessidade sejam atendidas pelos seus superiores. 

Objetivo da pesquisa é saber aonde a empresa esta acertando e aonde precisa de 

melhoria, pois nem sempre satisfaz completamente seus funcionários, o melhor 

método é a buscar diretamente do funcionário o que realmente falta dentro da 

empresa. 
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INTRODUÇÃO  

 

A qualidade de vida no trabalho é uma das primeiras preocupações das 

empresas, pois um bom funcionário exerce sua função da melhor maneira quando 

esta sendo motivado pelos seus superiores e colegas, o convívio e sua boa forma de 

trabalho esta sempre sendo valorizado no mercado, vem sendo maior matéria 

competitiva no mercado, pois um bom funcionário esta sempre atrás do melhor, com 

isso as empresas de fora estão sempre de olho no funcionário de qualidade.  

Buscar a satisfação do funcionário dentro da organização, é buscar atender as 

necessidades básicas para manter na organização e garantir que estão sempre 

satisfeitos com a empresa e seus colegas de trabalho, facilita o desenvolvimento das 

atividades dentro do ambiente de trabalho. 

 Hoje em dia a concorrência esta muito acirrada, então as empresas buscam a 

qualidade, a empresa esta em busca de excelência, os clientes são mais exigentes, 

buscam o atendimento de melhor qualidade, onde as empresas estão se preparando 

para satisfazê-las. Vem se tornando cada vez mais uma preocupação, devido a 

ligação que existe entre condições adequadas para realização de um trabalho e 

produtividade, podendo se destacar por vários itens que formam um conjunto de 

fatores que interferem no desempenho dos funcionários.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA METODOLÓGICA 

 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA  QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

  

O século XX caracterizou pelo desenvolvimento e preocupações com o binômio 

indivíduo versus trabalho. A primeira metade do século apresentou dois momentos, 

isto é, no início do século, a racionalização do trabalho, a partir de métodos 

científicos, foi predominante, tendo como objetivo maior a elevação da produtividade 

juntamente com maiores ganhos aos detentores do capital, passando, 
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posteriormente, a preocupação básica a ser o estudo do comportamento do 

indivíduo e sua satisfação em um contexto, em princípio, contrário a seus interesses, 

visto que o paradigma adotado pela escola denominada de relações humanas foi o 

mesmo que estabeleceu as diretrizes para a administração científica RODRIGUES 

(2009).  

No início da década de 50, surgiu a denominação de qualidade de vida no 

trabalho na Inglaterra, que estudavam um modelo para agrupar o trinômio indivíduo, 

trabalho e organização. Assim, foi a partir dos anos 50, que as primeiras teorias que 

associavam os elementos produtividade e satisfação surgiram. O pensamento da 

época já mostrava a possibilidade em se unir a produtividade à satisfação, e que o 

bom desempenho do trabalhador lhe proporcionava satisfação e realização.  

Nos anos 60 apresentaram uma sociedade vivendo uma convulsão social com 

os estudantes franceses, os quais favoreceram o desenvolvimento de estudos de 

qualidade de vida no trabalho iniciados na década anterior nos Estados Unidos e 

Inglaterra. Na década de 70, houve uma paralisação no desenvolvimento e nas 

preocupações com a qualidade de vida no trabalho, só retornado em 1979, quando 

surge uma nova fase de abordagem, há qual nos anos 80, com o cenário favorável 

por causa do crescente avanço tecnológico e da conseqüente modernização das 

organizações, a qualidade de vida no trabalho passa a ser considerada como 

estratégia necessária à satisfação dos colaboradores e das organizações CHANLAT 

(2009). 

O mesmo autor salienta que na década de 80 nos países mais desenvolvidos 

foi descrita como a década da cultura empresarial, com as pessoas trabalhando 

mais horas e mais arduamente a fim de atingir o sucesso pessoal e as recompensas 

materiais. No final da década de 80 e início da década de 90, uma grande 

reestruturação do trabalho, como não era vista desde a revolução industrial, estava 

começando a acontecer. Os efeitos da recessão e dos esforços para sair da mesma 

dominaram os primeiros anos da década. As empresas em todo o mundo ocidental 

fizeram enxugamento, racionalização de seus níveis hierárquicos e 

redimensionamento organizacional.  
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Assim, no século XXI, muitas organizações estão menores, com menos 

pessoas fazendo mais e se sentido menos seguras. As novas tecnologias, ao invés 

de serem nossas redentoras, acrescentaram o fardo da sobrecarga de informações. 

Além de acelerar o ritmo do trabalho, à medida que maior velocidade de resposta 

torna-se a expectativa padrão nas pessoas, salienta ROSSI (2008). 

 

O QUE É QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO? 

 

 Para Louis Davis citado por Chiavenato (2005) a qualidade de vida no 

trabalho refere-se à preocupação com o bem estar geral e a saúde dos 

trabalhadores no desempenho de suas tarefas.  

          Walton citado por França (2004) provê um modelo de experimentos 

importantes relacionados à qualidade de vida, incluindo compensação justa e 

adequada, condições de trabalho seguras e saudáveis, oportunidades imediatas 

para desenvolver e usar as capacidades humanas e oportunidades futuras para 

crescimento contínuo. 

 Rossi (2008) cita que o desenvolvimento da satisfação, ou seja, uma 

sensação de bem estar no trabalho, o que não significa apenas salários mais altos, 

mas também questões de qualidade de vida, tais como: tempo com a família, saúde, 

razoabilidade quanto às horas de trabalho e cargas de trabalho, controle sobre a 

carreira e sensação de segurança do emprego a partir do comprometimento mútuo 

entre colaboradores e organizações, para que a satisfação ocorra nos dois sentidos. 

Corresponde a uma área de competência relevante para as organizações, nas quais 

um conjunto de programas e ações, que interferem no ambiente organizacional, 

deve ser implantado, tendo, como público alvo, o cliente interno. 

 Desta forma, Sayles e Strauss citado por Rodrigues (2007) afirmam que 

os empregados que possuem uma vida familiar insatisfatória tem o trabalho como 

único ou maior meio para obter a satisfação de muitas de suas necessidades, 

principalmente as sociais. Logo Handy citado por Rodrigues (2007) comenta que o 

trabalho assume proporções enormes na vida do homem de hoje, e talvez as 
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organizações sejam atualmente o meio principal para o homem adquirir sua 

identidade, buscar seu ego ideal. 

Algumas organizações estão utilizando internamente alguns critérios de 

excelência, para melhoria de sua gestão vendo que um funcionário satisfeito se 

mantém na empresa por muito mais tempo, a partir de alguns resultados vindo de a 

auto-avaliação, inclusive tendo algumas premiando internamente alguns funcionários 

da empresa, facilitando crescimento, ajudas de custo, promoções, esses critérios 

nasceram a partir de empresas bem sucedidas, que viram que esse era o motivo 

que de todo o lucro que já haviam recebendo a um bom tempo, a gestão de pessoas 

esta completamente ligada na qualidade de vida das mesmas dentro de cada 

empresa,  na medida que novos valores de gestão de organizações excelentes vão 

sendo  desenvolvidas e identificadas, os fundamentos da excelência vão passando 

por atualizações, esses critérios avaliam as pessoas como são proporcionadas suas 

condições para o desenvolvimento e a utilização de seu potencial que compões a 

força de trabalho da empresa, avaliam também os esforços para criar e manter um 

ambiente de trabalho e um clima organizacional que conduzam à excelência do 

desempenho, à plena participação e ao crescimento pessoal e da organização. 

 

A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E O AMBIENTE 

ORGANIZACIONAL 

 

Alves (2001) descreve que a qualidade de vida no trabalho inicialmente, 

baseava-se na análise e reestruturação das tarefas, com o objetivo de tornar a vida 

dos trabalhadores menos sofrida. Posteriormente, com a abordagem do 

enriquecimento de cargos, conseguiram-se algumas melhorias, mas como as 

variáveis estão interligadas, não sendo somente os cargos que deverão ou poderão 

ser mudados para garantir a qualidade de vida dos trabalhadores, tornou-se 

necessário investir em uma nova filosofia da relação capital – trabalho, aquela onde 

se estabelece uma parceria, e os resultados da empresa são compartilhados com os 

funcionários, oferecendo a eles e suas famílias uma condição de vida mais humana. 
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Neste modo, algumas empresas se esquecem de que o trabalhador é um ser 

racional, que precisa estar bem e em paz para alcançar o equilíbrio completo e 

indispensável para uma boa atuação na sociedade. De acordo com Sturion (2002) a 

vida moderna é o maior obstáculo a ser superado pelas empresas. O homem, que já 

se encontra no século XXI, tem vivido ativamente a era das máquinas, a era em que 

o foco das atenções se encontra na automação, na informatização, na agilização de 

setores, vivendo completamente voltado para o lado racional, o qual não gera ótimos 

resultados e se estabelece sem equilíbrio com o emocional. 

Não obstante, faz-se necessário evidenciar que não se pode confundir 

qualidade de vida com melhorias apenas nas condições de trabalho, como era o 

praticado nas organizações que utilizavam as melhorias no ambiente de trabalho 

com a finalidade de acalmar e conter os ânimos dos funcionários que reclamavam 

das péssimas condições a que eram submetidos, cita Alves (2001). O mesmo autor 

afirma que os novos arranjos organizacionais do trabalho, na era da informação, 

exigem uma maior flexibilidade e inovação, por parte dos empregados.  

Assim, Alves (2001) menciona que a busca incessante da qualidade de vida no 

trabalho deverá ser representada pela sua humanização, pela melhoria nas relações 

entre chefias e subordinados através da preparação das chefias. No entanto, 

percebe-se muitas vezes, que alguns chefes não possuem equilíbrio emocional e 

não foram ensinados a se relacionarem com seus subordinados. Talvez, através de 

relações harmoniosas entre os indivíduos se consiga a melhoria das relações 

interpessoais, apresentando uma comunicação fluente, cooperação, participação 

nas decisões e nos lucros. 

A qualidade de vida é criada e mantida através dos valores da organização, 

como respeito ao ser humano, à saúde, à integridade moral, física e psicológica e 

aos direitos das pessoas. Também é mantida através de sistemas de manutenção 

das pessoas nas organizações com salários dignos, treinamento e desenvolvimento, 

visando principalmente o seu crescimento e amadurecimento psicológico, 

preparando-as para aceitar responsabilidades e tomar decisões, envolvendo-as no 

alcance dos resultados da organização e principalmente dando a elas a liberdade de 
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escolha, reduzindo assim a alienação no trabalho. Mas não se pode encontrar tudo 

isso nas empresas sem uma pré-disposição, se não houver um querer daquelas 

pessoas que a dirigem ou são responsáveis por elas, delineia ALVES (2001). 

De acordo com Rodrigues (2000) a manifestação da qualidade de vida pode ser 

associada a diversos enfoques como: o acréscimo de experiências relevantes depois 

que as necessidades básicas estão satisfeitas; a oportunidade de praticar atividades 

físicas regulares visando à saúde e ao combate ao estresse; o estabelecimento de 

conhecimentos necessários ao consumo de produtos e serviços culturais; ou pelo 

menos a construção de um novo estilo de vida, em que vivências interiores 

significativa constituem-se fator de satisfação e felicidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo foi realizado através de uma pesquisa com colegas de serviços e 

de sala de aula.  De acordo com Richardson citado por Lakatos e Marconi (2009) a 

pesquisa quantitativa caracteriza-se pela utilização da quantificação tanto na coleta 

de informações quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, sendo 

que os pesquisadores vale-se de amostras amplas, e de informações numéricas. 

Em relação aos questionários, estes constituíram de perguntas fechadas e 

foram aplicados aos colegas abrangendo as diversas áreas. Gil (1996, p.90) afirma 

que o questionário “é o meio mais rápido e barato de obtenção de informações, além 

de não exigir treinamento de pessoal e garantir o anonimato”. Roesch (1999) 

destaca que as perguntas fechadas em questionário são mais fáceis de codificar, 

dado que por as questões apresentam alternativas que podem ser assinaladas. 

Quanto aos meios, à pesquisa é um estudo de caso que visa abranger e 

representar o caso detalhado no item preliminar desta pesquisa, que trata do 

objetivo e da questão a ser respondida. Gil (2002) argumenta que o estudo de caso 

é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de 

maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado. Tarefa praticamente 

impossível mediante os outros tipos de delineamentos considerados.  
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O desempenho no cargo e o clima organizacional representam fatores 

importantes na determinação da qualidade de vida.  Se a qualidade for ruim causa a 

insatisfação, à má vontade, ao declínio da produtividade. Se a qualidade for boa, 

conduzirá a um clima de confiança e respeito mútuo, no qual o indivíduo tenderá a 

aumentar suas contribuições e a elevar suas oportunidades de êxito psicológico e a 

administração tenderá a reduzir mecanismos rígidos de controle social. Pode-se 

motivar o trabalhador, criando um ambiente de participação, de integração com 

superiores, com colegas de trabalho, partindo sempre da compreensão das 

necessidades dos empregados.  

A gerência ou o líder mais próximo tem a responsabilidade de criar um 

ambiente onde as pessoas possam se sentir bem. Elas também precisam saber o 

que a administração espera que eles produzam e de que maneira. A gerência ou 

líder mais próximo precisa estar sempre demonstrando que as pessoas têm um 

papel importante para o futuro da empresa. 
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