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RESUMO: Ao longo dos séculos os estudiosos das mais diversas áreas, como sociólogos,
engenheiros e médicos, se preocuparam em abordar o estudo sobre a satisfação do individuo no
ambiente de trabalho. Essas contribuições demonstram a importância de se fazer o estudo
comportamental do individuo, de sua motivação para a realização das metas corporativas e também
do que se diz respeito á qualidade de vida do trabalhador.Uma empresa que preza pela qualidade de
vida de seus colaboradores, certamente terá um melhor rendimento, já que um colaborador motivado
ele irá ser mais produtivo, criativo, saudável e inovador, proporcionando para a empresa mais lucros e
benefícios. Essa pesquisa propõe uma breve discussão acerca do processo de qualidade de vida no
trabalho. O objetivo geral é compreender o processo de qualidade de vida no trabalho através de sua
contextualização; identificar os principais componentes da qualidade de vida no trabalho; Verificar as
vantagens em desenvolver programas de QVT e verificar os principais problemas no ambiente de
trabalho.Essa pesquisa é classificada como exploratória, pois tem como objetivo proporcionar maior
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito. Para a realização dessa pesquisa
as técnicas utilizadas foram de levantamento bibliográfico a partir de artigos científicos e livros de
renomados autores no tema Qualidade de Vida o Trabalho. A técnica para tratamento de dados é de
natureza qualitativa, pois de acordo com Minayo (995. p.21-22) “a qualitativa responde à questão
muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode
ser quantificado, o seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças,
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos e dos
fenômenos que não podem ser reduzidos á operacionalização de variáveis”.
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INTRODUÇÃO 

 
Ao longo dos séculos os estudiosos das mais diversas áreas, como sociólogos, 

engenheiros e médicos se preocuparam em abordar o estudo sobre a satisfação do 

indivíduo no ambiente de trabalho. Essas contribuições demonstram a importância de se 

fazer o estudo comportamental do indivíduo, de sua motivação para a realização das metas 

corporativas e também do que se diz respeito á qualidade de vida do trabalhador. 

A qualidade de vida no trabalho é basicamente a satisfação que o colaborador sente 

em estar naquele ambiente de trabalho e desempenhar determinada atividade, um ambiente 

de qualidade proporciona segurança, motivação, desenvolvimento pessoal e profissional ao 

seu colaborador. As pessoas tendem a passar parte do seu tempo diário em seu ambiente 

de trabalho, essa permanência na empresa tende a influenciar diretamente seu rendimento, 

comportamento e até mesmo sua saúde. Uma empresa que preza pela qualidade de vida de 

seus colaboradores possui maior rendimento, colaboradores motivados tendem a serem 

mais produtivos, criativos, saudáveis e inovadores. 

 Essa pesquisa propõe uma breve discussão acerca do processo de qualidade de 

vida no trabalho. O objetivo geral é compreender o processo de qualidade de vida no 

trabalho através de sua contextualização; identificar os principais componentes da qualidade 

de vida no trabalho; Verificar as vantagens em desenvolver programas de QVT e verificar os 

principais problemas no ambiente de trabalho.  

Essa pesquisa é classificada como exploratória, pois tem como objetivo proporcionar 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito. Para a realização 

dessa pesquisa as técnicas utilizadas foram de levantamento bibliográfico a partir de artigos 

científicos e livros de renomados autores no tema Qualidade de Vida o Trabalho. A técnica 

para tratamento de dados é de natureza qualitativa, pois de acordo com Minayo (995. p.21-

22) “a qualitativa responde à questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências 

sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado, o seja, ela trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos e dos fenômenos que 

não podem ser reduzidos á operacionalização de variáveis”. 

 

QUALIDADE DE VIDA E MODELOS DE QUALIDADE DE VIDA 

 

No que se refere ao modelo de Nadler e Lawler (apud CHIAVENATO, 1999), a 

Qualidade de Vida no Trabalho é uma forma de melhoria do ambiente de trabalho com 

objetivo de alcançar maior produtividade e satisfação. Ou seja, para se ter um bom 

rendimento no ambiente de trabalho é necessário que se tenha um ambiente de trabalho 
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com estabilidade e a melhor acomodação possível, pois uma vez que o colaborador passa a 

maior parte de seu tempo no ambiente de trabalho para desempenhar suas atividades, a 

empresa deve proporcionar ao colaborador qualidade de vida no seu ambiente de trabalho, 

fazendo com que o colaborador desenvolva suas tarefas com mais competência e 

intensidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Conforme Huse e Cummings (1985) conceituam a Qualidade de Vida no Trabalho, 

como um meio de se pensar acerca de pessoas, trabalho e organização. Nesse aspecto, 

seriam considerados dois aspetos distintos: de um lado a preocupação com o bem-estar do 

colaborador e a eficácia organizacional, do outro, a promoção da participação dos 

trabalhadores nos problemas e nas decisões de trabalho. 

Chiavenato (2004) define qualidade de vida no trabalho como sendo o nível que os 

membros das organizações são adequados para satisfazer as necessidades pessoais como 

uma atividade de organizações. O autor afirma que é indispensável a existência da 

qualidade de vida, onde ele define como sendo um ato de criar, manter e melhorar o 

ambiente de trabalho, seja elas em condições físicas, higiene e segurança, ou seja em suas 

condições psicológicas e sociais. 

Conforme Detoni (2001) destaca que a preocupação com a qualidade de vida existe 

desde o inicio da vida humana, com o objetivo de facilitar e trazer o bem-estar ao 

trabalhador na realização dos seus serviços. A preocupação se destaca pelo fato de que se 

o colaborador não tem um bom ambiente que o proporcione á realização de suas tarefas, a 

empresa não consegue desenvolver uma alta rotatividade e uma boa satisfação. Os 

programas de promoção a saúde e a qualidade de vida estão sendo cada vez mais 

utilizados nas organizações, movimentando os profissionais de RH a tornar o ambiente de 

trabalho mais produtivo e saudável. Transformar o ambiente de trabalho em um local 

agradável tornou-se o principal objetivo para as empresas bem-sucedidas. 

O autor Maximiano (2002) contextualiza a qualidade de vida como sendo um 

conjunto de ações de uma empresa que envolve o diagnóstico e a implantação de melhorias 

e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais, sendo elas dentro ou fora do ambiente de 

trabalho, no intuito de propiciar condições plenas de desenvolvimento humano em todo 

período e realização do trabalho. A qualidade de vida no trabalho consiste na visão da 

concepção existente na motivação e na satisfação, baseado na visão integral dos seres 

humanos designado ao enfoque biopsicossocial no qual se propõe a visão integrada dos 

seres humanos. Tal enfoque propõe que a saúde consiste no completo bem-estar biológico, 

psicológico e social, definição esta, adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 

1986. 

Salles e Federighi (2006, p. 269) reforçam a definição da OMS ao descreverem a 

qualidade de vida como um conceito amplo e complexo, podendo ser afetado "pela saúde 

Anais Vol. 2 (2016): Congresso Regional de Administração do Vale do Arinos, Juara/MT, Brasil, 31-03 Junho 2016, Curso
de Administração, Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.



   

 

física da pessoa, estado psicológico, convicções pessoais, relações sociais e pela sua 

relação com as características provenientes do ambiente".  

Segundo Maximiano (2002, p. 297), as teorias convencionais preocupam-se 

predominantemente com a satisfação das pessoas, sem abordar a correlação entre 

o stress e o trabalho. Diante disso a qualidade de vida no trabalho está relacionada também 

com a satisfação, onde os supervisores devem estar sempre atentos nos colaboradores em 

seu ambiente de trabalho, para avaliar seu grau de desempenho, se o mesmo está no índice 

de satisfação, e se não, para que eles possam estar se adequando e se atentando para 

novas soluções na área. 

O conceito de Qualidade de Vida no Trabalho, além do enfoque biopsicossocial, 

baseia-se em uma visão ética da condição humana, visando identificar, eliminar ou, pelo 

menos, minimizar todos os tipos de riscos ocupacionais. Maximiano (2002, p. 297) reforça 

que "isso envolve desde a segurança do ambiente físico até o controle de esforço físico e 

mental requerido para cada atividade, bem como a forma de gerenciar situações de crise, 

que comprometam a capacidade de manter salários e empregos". 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Com base no estudo, a qualidade de vida no trabalho implica no melhoramento do 

ambiente interno da organização, para que o colaborador consiga se desempenhar de forma 

ágil. A compreensão da qualidade de vida no trabalho deve envolver não somente aspectos 

relacionados ao empregado particularmente sob as perspectivas do empregador e da 

sociedade. “Tal enfoque propõe que a saúde consiste no completo bem-estar biológico, 

psicológico e social, definição está, adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 

1986 (MAXIMIANO, 2002)”. A qualidade de vida é um construto complexo e multidisciplinar 

que envolve diversos fatores, dentre eles a satisfação com o trabalho executado, 

reconhecimento pelo trabalho alcançado, salários percebidos, benefícios auferidos, relação 

humana na equipe e na organização, ambiente psicológico e físico de trabalho entre outros 

fatores que estimulam a qualidade de vida no ambiente de trabalho. (Chiavenato, 2004). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
  Através dos levantamentos de dados é possível contextualizar que qualidade de vida 

no trabalho compreende uma série de ações que incluem: diagnóstico e implantação de 

melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais no ambiente interno e externo 

de trabalho, oferecendo condições plenas de desenvolvimento humano durante o período e 

realização do trabalho. Com essa qualidade de vida no trabalho o colaborador sente prazer 
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em estar naquele ambiente e desempenhar suas atividades, já que oferece segurança, 

motivação, desenvolvimento pessoal e profissional aos seus funcionários. 

  O objetivo da qualidade de vida é facilitar e trazer bem-estar ao colaborador, para 

que possa realizar seu trabalho em boas condições. Visa identificar, eliminar/minimizar 

todos os riscos ocupacionais. É realizada uma elaboração e implementação de políticas 

saudáveis e posteriormente é feita uma criação de ambientes favoráveis à saúde. Cada vez 

mais a qualidade de vida está sendo utilizada nas empresas, trazendo mais saúde e 

produtividade. Os trabalhadores passam a maior parte do dia em seus serviços e precisam 

estar bem para melhor atender seus clientes e satisfaze-los. Em um ambiente onde existe 

bem estar e programas de qualidade de vida os colaboradores sentem-se motivados e 

saudáveis, proporcionam benefícios aos próprios colaboradores e para a organização. 
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