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RESUMO  

 

A qualidade de vida no trabalho proporciona uma maior participação por parte dos 

funcionários, criando um ambiente de integração com superiores, com colegas de 
trabalho, com o próprio ambiente de trabalho, visando sempre a compreensão das 
necessidades dos funcionários. A QVT se preocupa principalmente com dois 

aspectos importantes que é o bem-estar do trabalhador e com a eficácia 
organizacional. Com a necessidade das empresas se tornarem mais competitivas no 

mercado veio à busca incessante da qualidade total. Acompanhando esta qualidade 
total também surgiu a QVT, que está focalizada no potencial humano e no meio que 
convive em todos os sentidos. Um programa adequado de QVT busca uma 

organização mais humanizada e proporciona condições de Desenvolvimento 
pessoal ao indivíduo. 

 

Palavras-chave: Qualidade de vida no trabalho. Motivação. Sucesso 

Organizacional. 
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INTRODUÇÃO  

Atualmente a sociedade encontra-se em mudanças contínuas principalmente 

no quesito qualidade de vida. A preocupação com o bem estar passa a ser um ativo 

de importância para as pessoas não só em suas vidas particulares, mas também 

profissionais. 

 A escolha da profissão, cultura, valores, infraestrutura familiar, relações 

interpessoais são fatores relevantes para a Qualidade de Vida no Trabalho. O 

conceito Qualidade de Vida (QVT) envolve tanto o aspecto físico e ambiental,como 

os aspectos psicológicos do local de trabalho. Chiavenato (2008) relata que a 

qualidade de vida implica em criar, manter e melhorar o ambiente de trabalho seja 

em suas condições físicas, psicológicas e sociais. Isso resulta em um ambiente de 

trabalho agradável, amigável e melhora substancialmente a qualidade de vida das 

pessoas na organização.  

 

Com o mercado em ampla competição, as empresas passam a se preocupar 

mais com o lucro e colocações perante seus concorrentes, exigindo dos funcionários 

mais horas trabalhadas e altos índices de resultados em prazos cada vez mais 

curtos. Existem empresas que não se preocupam com a saúde física e mental de 

seus colaboradores e não promovem Qualidade de Vida. A proposta básica para 

solucionar essa questão, é desenvolver e oferecer um ambiente de trabalho bom, 

não só para a saúde econômica da empresa, mas também para a saúde das 

pessoas que ali trabalham e fazem parte daquele contexto diário.  

A implantação da Gestão de Qualidade de Vida em uma empresa é uma 

ferramenta essencial para identificar a importância dos funcionários para uma 

organização. Os programas de QVT têm como finalidade proporcionar ambientes de 

trabalhos mais agradáveis, condições melhores nos aspectos: saúde, físico, 

emocional, social; além de tornar equipes mais comunicativas, integração dos 

setores com seus superiores, entre outras vantagens favoráveis a satisfação de 

todos aqueles inseridos na organização.  

Segundo Chiavenato (2004, p. 448) “A gestão da qualidade total nas 

organizações depende fundamentalmente da otimização do 



 

 
 

 
 

potencial humano”. Estudos recentes demonstram que a baixa motivação, falta de 

atenção, baixa produtividade e alta rotatividade dentro de uma organização estão 

ligadas a ausência de qualidade de vida no meio de trabalho. 

 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

1.1 QUALIDADE  DE VIDA NAS ORGANIZAÇÕES  
 

 
O principal objetivo da implementação de programas que visam oferecer maior 

qualidade de vida é a reestruturação do setor produtivo, que possa estabelecer 

estratégias a fim de atender as necessidades humanas básicas dos trabalhadores e 

também, maiores eficácia e produtividade. 

Verifica-se que ainda não há uma definição precisa e consensual, na literatura 

científica sobre a qualidade de vida no trabalho (QVT), uma vez que a 

implementação desse tema em nosso país e em nossas instituições ainda é 

principiante. Muitos pesquisadores defendem que a qualidade de vida no trabalho 

pode ser entendida com uma estratégia, cuja “meta principal de tal abordagem volta-

se para a conciliação dos interesses dos indivíduos e das organizações, ou seja, ao 

mesmo tempo em que melhora a satisfação do trabalhador, melhora a produtividade 

da empresa” (FERNANDES, 1996).  

De acordo com Werther e Davis (1983), para que uma instituição melhore a 

qualidade de vida no trabalho de seus colaboradores, é necessário reunir esforços 

para tentar estabelecer cargos mais satisfatórios e produtivos. Para tanto,precisa-se 

da implementação de diferentes técnicas que visem à reformulação dos cargos e 

funções de uma organização, contado também com participação dos trabalhadores 

envolvidos nesse processo.  

Conforme salienta Vieira e Hanashiro (1990), a qualidade de vida no trabalho 

tem por objetivo melhorar as condições de trabalho e também todas as demais 

funções, em qualquer que seja a natureza ou mesmo, nível hierárquico. Além disso, 

a QVT atua também nas variáveis ambientais, comportamentais e organizacionais a 

fim de possibilitar humanização do setor produtivo e, logicamente, obter resultados 

mais satisfatórios, seja para o colaborador, seja para a instituição empregadora. 



 

 
 

 
 

Assim, espera-se também da QVT, a diminuição do conflito entre o trabalhador e o 

capitalismo (organização). 

 

1.2 ORIGEM E EVOLUÇÃO DO TERMO QUALIDADE DE VIDA NO 

TRABALHO  
 

Desde a existência humana a qualidade de vida no trabalho tem sido uma 

preocupação do homem, embora sob outros títulos, e em outros contextos, mas 

sempre voltada para facilitar ou trazer satisfação e bem-estar para os colaboradores 

da organização.  

De acordo com Rodrigues (1994), a qualidade de vida no trabalho surgiu na 

década de 50, na Inglaterra, quando Eric Trist e seus colaboradores estudavam um 

modelo macro para agrupar o trinômio indivíduo/trabalho/organização. Sendo que 

esta nova técnica descoberta recebeu o nome de qualidade de vida no trabalho.  

Apesar de sua origem remontar a 1950 a expressão Qualidade Vida no 

Trabalho, só foi introduzida publicamente, no início da década de 70, pelo professor 

Louis Davis (UCLA, Los Angeles).  

Segundo Huse e Cummings (1985, p.15) a evolução no conceito de Qualidade 

de Vida no Trabalho passou a ser percebida à medida que pesquisas e intervenções 

nas organizações eram realizadas. Inicialmente, QVT foi definida em termos de 

percepção das pessoas em relação ao trabalho, particularmente resultados 

individuais relacionados à satisfação com as tarefas e saúde mental. Desta forma, o 

foco era dirigido, às consequências sofridas pelas pessoas da experiência de 

trabalho e à forma de enriquecer tal atividade com vistas à satisfação de 

necessidades individuais.  

  

1.3 A IMPORTÂNCIA DAS PESSOAS EM UMA ORGANIZAÇÃO 

 

As organizações funcionam por meio de pessoas. É através delas que se torna 

possível a produção de bens e serviços, o atendimento ao cliente, além de alcançar 

o sucesso tão almejado de mercado. Podendo afirma que sem o trabalho, energia, 

dinâmica, inteligência, criatividade e racionalidade de pessoas, as organizações não 

existiriam.  



 

 
 

 
 

Os colaboradores passam boa parte de suas vidas dentro das organizações 

buscando atingir seus objetivos pessoais e individuais. A relação entre pessoas e 

organização, é mútua, onde ambas as partes depende uma da outra para sua  

sobrevivência. De acordo com Chiavenato, a organização que busca alcançar os 

seus objetivos da melhor maneira possível, ela precisa saber canalizar os esforços 

das pessoas para que também elas atinjam os seus objetivos individuais e que 

ambas as partes saiam ganhando.  

Atualmente o destaque de uma organização no mundo globalizado está 

diretamente ligado as pessoas que a compõe. É necessário que se tenha uma 

equipe capacitada, preparada, motivada e satisfeita. Pessoas que tenham iniciativa, 

vontade de trabalhar, que busquem sempre crescimento pessoal e profissional. 

 A produtividade de uma organização é influenciada pela a motivação de seus 

funcionários. A valorização do capital humano é primordial para o desenvolvimento 

organizacional. Momento em que a empresa identifica os fatores que contribuem 

para a satisfação, realização e desenvolvimento do indivíduo e utiliza isso como 

ferramenta essencial para o alcance de seus objetivos de mercado. 

 O comprometimento de cada indivíduo depende do grau de satisfação e 

motivação com o trabalho que executa. Um ambiente sem inovação e sem liberdade 

de participação dos trabalhadores prejudica diretamente no bem estar de todos e 

principalmente no rendimento do trabalho. O desafio de uma organização é 

identificar o que motiva cada indivíduo e proporcionar ações de melhorias na 

qualidade de vida no trabalho que solucionem os problemas existentes e torne sua 

equipe apta a desempenhar seu oficio com excelência.  

 

1.4 MODELO DE WATSON: PROPOSTA PARA A QUALIDADE DE VIDA NO 
TRABALHO 

 
A literatura cientifica traz alguns modelos estruturais referentes à abordagem 

da qualidade de vida no trabalho. Tais modelos atuam como indicadores da 

satisfação dos colaboradores com a situação de trabalho. 

Dentre os vários modelos difundidos na literatura, o mais contundente e 

abrangente é o que foi proposto por Watson (1973). Para este autor, uma 

organização é humanizada quando ela atribui responsabilidades e autonomia aos 

seus colaboradores, cujo nível varia de acordo com o cargo, bem como tem enfoque 



 

 
 

 
 

no desenvolvimento pessoal do indivíduo, proporcionando, assim, melhor 

desempenho dentro da instituição. 

Na prática, os critérios do modelo de Walton podem ser definidos da seguinte 

forma (CHIAVENATO, 1999):  

1 - Compensação justa e adequada: mensura a adequação entre a remuneração do 

colaborador com suas atividades laborais; avalia e compara, também, a 

remuneração entre os vários cargos e funções dentro da empresa; compara a  

remuneração do funcionário com outros profissionais no mercado de trabalho.  

2 - Condições de trabalho: avalia a jornada laboral e o ambiente de trabalho, com 

vista a determinar que não sejam perigosos ou que tragam malefícios à saúde do 

colaborador.  

3 - Uso e desenvolvimento de capacidades: refere-se à possibilidade do funcionário 

fazer uso, na prática, de todo seu conhecimento e destreza.  

4 - Oportunidade de crescimento e segurança: verifica se a organização oferece  

oportunidade e possibilidade para crescimento e desenvolvimento pessoal e 

profissional.  

5 - Integração social na organização: refere-se à presença de respeito, ambiente 

harmônico, apoio mútuo e ausência de preconceitos e diferenças hierárquicas na 

instituição.  

6 - Constitucionalismo: verifica se a instituição possui normas e regras e se a mesma 

segue a legislação trabalhista.  

7 - O trabalho e espaço total de vida: verifica se há equilíbrio entre a vida laboral e a 

vida pessoal.  

8 - Relevância social da vida no trabalho: objetiva verificar o desempenho da 

empresa na sociedade e responsabilidade social.  

 
 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com base em tudo que foi levantado e elucidado neste trabalho, torna-se 

evidente a importância e relevância da qualidade de vida no trabalho, seja para a 

melhoria da qualidade de vida pessoal, seja melhoria do convício social, seja maior 



 

 
 

 
 

satisfação e motivação do trabalhador com a instituição e, consequentemente, 

melhora na produtividade das empresas.  

 Pode-se constatar também que a motivação do colaborador com sua 

instituição empregadora estão diretamente atreladas a fatores como salário, 

benefícios e remuneração; condições físicas e psicológicas do trabalho e também, a 

um ambiente de trabalho seguro. Ressalta-se ainda que a motivação dos 

colaboradores esteja associada à qualidade de vida nas organizações.  

 Dessa forma, abordar qualidade de vida nas empresas, hoje em dia, é mais 

que um benefício para o trabalhador/colaborador, é uma necessidade de vital 

importância para que o maior patrimônio da instituição, o trabalhador, tenha 

condições para desempenhar com eficácia, suas tarifas, de modo que todos saiam 

ganhando, empregador e colaborador.  
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