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RESUMO 
 
 

O presente estudo apresenta a administração de Recursos Humanos como ferramenta 

estratégica para se atingir os objetivos da empresa. As empresas devem pensar na saúde do 

trabalhador sob nova perspectiva, a da promoção qualidade de vida no trabalho, aspecto de 

grande relevância para a organização, e que tem reflexos diretos em sua competitividade, 

além do fato de investir na saúde do trabalhador, propiciando assim, um agradável ambiente 

de trabalho aos seus colaboradores. Através dos modelos apresentados nesta dissertação, 

pode-se perceber a importância da empresa em valorizar os trabalhadores, investindo em 

treinamentos e enfatizando as condições físicas e psicológicas dos mesmos, o que possibilita 

oportunidades para estarem em sintonia com os objetivos da instituição. Desta maneira, 

dentro da área de Recursos Humanos é evidenciado o papel do Treinamento como um dos 

mais importantes meios utilizados para se conseguir atingir melhores resultados para a 

organização. Portanto, as empresas ao investirem em melhores condições de vida no trabalho, 

e do trabalhador, estará investindo indiretamente na elaboração de seus produtos, garantindo 

uma melhor qualidade e produtividade. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave : Qualidade de vida, Qualidade de vida no Trabalho, Motivação, Satisfação, 

Treinamento e Recursos Humanos 

 



ABSTRACT 
 
 

This study will investigate the Human Resource Management function as a tool for the 

company to reach its goals. The companies should consider their employees' health under a 

new perspective: to promote life quality at work. This is a very relevant fact for the companies 

as it reflects directly on competition. Moreover, to invest in employees' health means to 

acquire a more pleasurable atmosphere at work. The models presented in this study show us 

how important it is for the company to value their employees by investing in training and 

caring about their physical and psychological conditions. These procedures will create 

opportunities to make them tuned in the company purposes. Hence, this study concludes that 

the role of the training in the Human Resources field is one of the most important way for the 

companies to reach the best results. Therefore, when the companies invest in better life 

conditions for their employees and for the enterprise, the companies are then indirectly 

assuring better quality and production. 
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CAPÍTULO 1 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 
 
 
1.1. INTRODUÇÃO 

 
Na década de 1940, movida pela necessidade de contrapor-se a desumanização no 

trabalho surgida com a aplicação de métodos rigorosos, surge a Teoria das Relações 

Humanas (TRH) com a concepção do homem social, que considera os trabalhadores como 

seres complexos, com sentimentos, desejos e temores, considerando (Chiavenato (1995), 

citado por Queiroz 1996) as pessoas são motivadas por certas necessidades e alcançam 

satisfação através de grupos com os quais interagem. 

 
Como investigação científica a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), surgiu 

em 1950 com os estudos de Eric Trist (Rodrigues, 1991) para designar experiências calcadas 

na relação indivíduo-trabalho-organização, com base na reestruturação da tarefa, com o 

objetivo de tornar a vida dos trabalhadores menos penosa (Fernandes, 1996). 

 
No final do século XX, com base no acirramento da concorrência entre as 

empresas, observou-se um intenso foco sobre as questões ligadas à qualidade. E, diante das 

mudanças que vêm ocorrendo rapidamente em todos os setores, aumentam as preocupações 

com as pessoas, que passam a ser o diferencial pelo qual provêm à inovação e conhecimento, 

tornando-se vantagem competitiva para a empresa em seu mercado de atuação. 

 
De acordo com Vianna (1999), existe por parte das empresas, uma grande 

preocupação em se criar um clima empresarial no qual as pessoas tenham qualidade de vida 

dentro da organização, com um ambiente de respeito, valorização e motivação.  

 
Assim como é necessário que a organização seja corretamente administrada, 

é necessário também, que haja a capacitação e o envolvimento das pessoas que irão 

realizar as atividades na empresa. Portanto, é fundamental que o trabalhador esteja 

preparado para a organização do seu trabalho. Rodrigues (1997), cita que não há organização 

com qualidade sem antes haver qualidade com os trabalhadores, esse ponto é fundamental, 

para que possa haver desempenho, qualidade e produtividade na organização. Dessa forma, 

para a organização atingir suas necessidades precisa trabalhar as necessidades dos seus 

colaboradores. 
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Qualidade de vida no trabalho, segundo Walton (1973), é a preocupação com os 

valores humanísticos e ambientais, colocados em segundo plano pela sociedade industrial em 

favor do avanço tecnológico, da produtividade industrial e do crescimento econômico. 

Observou-se ao longo dos anos, diferentes interpretações e conceitos, porém a essência da 

qualidade de vida no trabalho continua sendo a mesma, ou seja, facilitar ou trazer satisfação e 

bem-estar ao trabalhador na execução de suas tarefas em seu ambiente de trabalho. 

 
Contudo, por mais modesto que possa ser o ambiente no qual as pessoas estão 

inseridas, o fator “ambiente” relaciona-se diretamente com o grau de motivação da equipe. 

Qualquer unidade empresarial pode ter uma ação consistente e lucrativa, ao criar motivos que 

levem pessoas a aumentar o padrão e a quantidade de suas ações em seus trabalhos na 

empresa. De acordo com Vianna (1999, pg. 45), “quanto maior a taxa de humanização de uma 

empresa, maior será o lucro, o qual compartilhamos muitas vezes cegamente, pouco 

importando o nome que a ela se dê: capital intelectual, inteligência emocional, capital 

humano, era do conhecimento”. 

 
O “ser humano” tornou-se o principal diferencial competitivo das organizações, e 

por isso, é importante manter um ambiente de trabalho saudável, com um grupo de pessoas 

treinadas, estimuladas, reconhecidas, valorizadas, com oportunidade de crescimento 

profissional e realização pessoal dentro da estrutura à qual se dedicam.  

 
Para atender a este desafio, a área de recursos humanos deve focalizar a qualidade 

de vida no trabalho, buscando atingir esse resultado por meio da combinação de diversas 

tarefas capazes de produzir motivação e satisfação tais como:  

• o treinamento;  

• a capacidade de produzir, reter e multiplicar conhecimentos e  

• a correta orientação dos objetivos da empresa. 

 
Logo, um melhor aproveitamento do ambiente de trabalho da equipe e de seus 

recursos, associados com a necessidade de aumento da produção no aquecimento do mercado, 

prepara o terreno para o crescimento econômico do país. E através desse desenvolvimento 

econômico, podem-se observar inúmeras alterações na sociedade: quer por meio de auto-

análise a fim determinar o real sentido da vida; quer na busca da qualidade de vida pessoal, 

ou,  através da ocupação profissional satisfazer a objetivos individuais. 
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A empresa por sua vez, precisa manter o desafio de capacitar seus funcionários, 

para superarem as dificuldades e as pressões naturais. Treinar pessoas é uso organizado do 

trabalho, é promover a dedicação, o talento e a criatividade, é otimizar resultados de curto, 

médio e longo prazos para a empresa. As empresas devem considerar as diferenças de cada 

funcionário, procurando desenvolver as suas habilidades, através do treinamento. 

 
Flippo (1970), define treinamento como o ato de aumentar o conhecimento e 

perícia de um empregado no desenvolvimento de suas habilidades. Aquino (1980), afirma que 

o conceito de treinamento esta passando por profundas reformulações nas últimas décadas. A 

posição moderna é o desenvolvimento de pessoal, cujo objetivo é desenvolver o homem em 

sua totalidade, não só como profissional, mas também como pessoa e como cidadão.  

 
Atualmente, o novo paradigma empresarial enfoca o ser humano, o indivíduo nas 

empresas. De acordo com (Silva  apud Howley, 2000, p.49): 

 

“As pequenas empresas devem se conscientizar que só 
conseguirão se renovar e permanecer no mercado se 
investirem no desenvolvimento de seus membros, 
introduzindo uma nova cultura baseada na aprendizagem 
contínua, que se processa através da criação e difusão de 
novos conhecimentos e de mudanças no conhecimento que já 
foi institucionalizado na empresa, ou seja, suas estruturas, 
procedimentos, rotinas e processos”. 

 

O objetivo básico do treinamento é realizar as mudanças desejadas. A essência do 

aprendizado é a mudança de comportamento. Logo, é de suma importância a compreensão 

dos princípios básicos do aprendizado, na execução de qualquer esforço. Infelizmente, muitas 

empresas possuem limitada compreensão, no sentido de como melhorar a qualidade de vida 

de seus colaboradores, de como os fatores externos afetam os seus desempenhos, e, de como 

deve ser o treinamento em relação aos aspectos organizacionais.  

 
Na realidade, existe um enorme vácuo entre a aceitação dos objetivos do 

treinamento, e a instituição de programas apropriados para alcançá-los. O treinamento não é 

um fim em si mesmo, mas um meio que conduz a um objetivo; em outras palavras, é uma das 

diversas ferramentas disponíveis em uma empresa para ajudá-la a atingir suas metas e a 

melhorar a qualidade de vida de seus colaboradores. 
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1.1.1. Problema de Pesquisa 

 
A busca pela qualidade e competitividade, tem se constituído no fator principal 

para as empresas proporcionarem qualidade de vida em seus ambientes de trabalho. Ao 

promover a saúde e o bem estar de seus funcionários, observando os elementos que a 

liderança gerencia, tais como: execução de tarefas, treinamentos, desenvolvimento pessoal  e 

profissional, obtêm-se um aumento na motivação, na satisfação e no desempenho dos 

trabalhadores. 

 
Segundo Huse e Cummings (1985) dois aspectos devem ser enfocados nos 

procedimento da Qualidade de Vida no Trabalho:  

• a preocupação com o bem estar do trabalhador e com a eficácia 

organizacional e  

• a influência do treinamento na participação dos trabalhadores e nas 

decisões e soluções de problemas do trabalho.  

 
Estes dois pontos são operacionalizados através da participação do trabalhador 

nos problemas e soluções organizacionais; na inovação do sistema de recompensas (plano de 

cargos e salários) e na melhora no ambiente de trabalho (mudanças físicas e de condições de 

trabalho: horários, locais, equipamentos, etc.). 

 
 
1.1.2. Objetivo Geral 

 
Este trabalho que tem por base a revisão dos modelos de: Davis e Werther (1983); 

Westley (1979); Huse e Cummings (1985); Walton (1973) e Hackman, Oldham (1975), 

objetivamos explorar a evolução e o estado atual da Qualidade de Vida no Trabalho, a partir 

das características das organizações, investigando e determinando os fatores organizacionais e 

pessoais que se vinculam a QVT, e não somente da organização do trabalho como é comum 

na literatura. 
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1.1.3. Objetivos Específicos 

 
Visando alcançar o objetivo geral deste trabalho determina-se atingir aos objetivos 

específicos abaixo:  

 
• levantar, junto à literatura especializada, os fundamentos básicos acerca da 

qualidade de vida no trabalho discutidos pelos estudiosos da área; 

• estabelecer as características principais da organização, especificando os 

fatores internos e externos e os elementos organizacionais que influenciam a 

QVT, para determinar a importância deste fatores no desempenho do 

trabalhador e 

• identificar o que é motivação humana e qualidade de vida para o ser 

humano dentro e fora do trabalho. 

 
 
1.1.4. Justificativa 

 
Este trabalho justifica-se pelo fato de que a Qualidade de Vida no Trabalho, mais 

do que um interesse passageiro representa para as organizações uma melhoria na sua imagem 

perante a comunidade, seja ela interna ou externa, podendo ainda contribuir no aumento da 

produtividade, na redução de custos e na melhoria da qualidade dos produtos fabricados ou 

dos serviços prestados pela organização. 

 
Espera-se também, contribuir com os estudos relativos a QVT e com os modelos 

existentes para a realização de diagnóstico, apresentando um levantamento das necessidades e 

prioridades, que auxilie o processo de definição e elaboração do plano de ação para 

sistematizar as informações e viabilizar a implantação da QVT, sem a pretensão de esgotar o 

assunto, mas sim de proporcionar mais uma oportunidade de reflexão sobre o mesmo.  
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1.2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Demonstra-se, inicialmente, a importância da pesquisa qualitativa para o 

entendimento do assunto em pauta. A compreensão dessa dinâmica passa a exigir não só a 

quantificação e a explicação dos fenômenos sociais, como também a utilização dos estudos da 

pesquisa qualitativa que vão contribuir para o entendimento do assunto. 

 
 

1.2.1. A Natureza da Pesquisa 

 
A pesquisa nas Ciências Sociais, segundo Godoy (apud Amboni, 1997), tem sido 

fortemente marcada, ao longo dos tempos, por estudos que valorizam a adoção de métodos 

quantitativos na descrição e explicação dos fenômenos de seu interesse. Hoje, no entanto, é 

possível identificar, com clareza, uma outra forma de abordagem que, aos poucos, veio se 

instalando e se afirmando como uma alternativa de investigação mais global para a descoberta 

e compreensão do que se passa dentro e fora dos contextos organizacionais e sociais. Trata-se 

da pesquisa qualitativa, que nos últimos 30 anos ganhou espaço reconhecido em outras áreas, 

além da sociologia e da antropologia, como a administração, a psicologia e a educação. 

 
A pesquisa qualitativa apresenta, como características básicas, os seguintes 

aspectos, segundo Bogdan (apud Godoy, 1995):  

• a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta de dados, e 

o pesquisador como instrumento fundamental;  

• a pesquisa qualitativa é descritiva;  

• o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida é a preocupação 

essencial do investigador;  

• os pesquisadores utilizam o enfoque indutivo na análise de seus dados, e 

• os pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo e, não, 

simplesmente com os resultados e o produto. 

 
Assim, a busca de resposta para a problemática em questão resultou de questões ou 

focos de interesses amplos, que foram se definindo na medida em que o estudo desenvolvia-

se. Envolveu a obtenção de dados descritivos que o pesquisador teve com a situação estudada, 

procurando compreender os motivos e as etapas que foram contempladas, segundo a 

perspectiva de diversos autores. 

 



 

 

20 

1.2.2. Caracterização da Pesquisa: Tipo, Perspectiva de Análise e Modo de Investigação 

 
Considerando-se o objetivo do presente trabalho, este estudo caracteriza-se como 

exploratório, descritivo e avaliativo. 

 
Com essa pesquisa do tipo exploratória, visou-se, descobrir e especificar questões 

ou pontos críticos, estabelecer os primeiros contatos para o trabalho de pesquisa bibliografica 

e localizar os informantes as fontes de dados necessárias para a realização do trabalho. Por 

esta razão, essa pesquisa exploratória constitui a base para um estudo mais profundo sobre o 

tema em questão, podendo ser facilmente utilizada pelas organizações, como um manual de 

referências sobre a qualidade de vida no trabalho. 

 
Essa  pesquisa é descritiva também, a partir do momento em que o pesquisador 

procurou descrever a realidade como ela é, sem se preocupar em modificá-la. Todavia, esse 

estudo tem um caráter avaliativo, quando se procurou verificar se existem, ou não, 

similaridades que foram consideradas neste trabalho, assim como quando se levam em conta 

os fundamentos teóricos discutidos pelos estudiosos da área (Rudio, 1986; Richardson, 1989; 

Selltiz et al. 1987; Amboni, 1997). 

 
Dessa forma, a pesquisa também se distingue pelas dimensões objetiva e subjetiva. 

A dimensão objetiva apresenta como característica essencial à precisão e a objetividade. 

Sendo expressão do conhecimento racional, ela é informativa por excelência, não aceitando 

expressão ambígua ou obscura. Seus argumentos, conclusões e interpretações partem da 

realidade objetiva e, não, da criatividade subjetiva do autor. 

 
A dimensão subjetiva apresenta como ponto principal à criatividade do 

pesquisador, na análise e bem  como nas considerações que pretende estabelecer. Este 

aspecto, não compromete a estrutura literária do trabalho; ao contrário, reforça a preocupação 

de expor o conteúdo com clareza, coerência e consistência entre as partes do texto.  

 
Segundo Bruyne et al. (1977), um método estudo de caso está fundado na 

intensiva análise de uma única organização. Logo, esse estudo reúne informações detalhadas e 

numerosas, visando servir de base para todo e qualquer desenvolvimento de um estudo de 

caso específico e direcionado.  
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Contudo, para o desenvolvimento de um estudo de caso, faz-se, necessário à 

utilização de técnicas de coleta de dados igualmente variadas (observações, documentos, 

entrevistas). O modo de investigação do tipo estudo de caso tem, por si mesmo, segundo 

Bruyne et al. (1977), um caráter particularizado, já que seu poder de generalização é limitado 

na medida em que a validade de suas conclusões permanece contingente. Essas conclusões 

não se revelam necessariamente corretas em outros casos, mesmo semelhantes, e fontes 

distintas inseridas no caso escapam inteiramente à análise. 

 
Outro aspecto interessante do estudo de caso é a possibilidade de estabelecer 

comparações entre dois ou mais enfoques específicos, o que dá origem aos estudos 

comparativos de casos. 
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1.3. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 
O presente trabalho está estruturado em 6 capítulos. 

 
O capítulo 1º introduz o tema no contexto do estudo,  apresenta  as justificativas, os 

objetivos geral e específicos, a estrutura do trabalho e os resultados esperados. 

 
No capítulo 2º é apresentado o referencial teórico relativo aos Recursos 

Humanos/Treinamento, e à integração desta área funcional com as estratégias competitivas, e 

como deve ser administrado o capital humano da organização. 

 
O capítulo 3º contém a problemática relativa ao homem, ao trabalho e sua 

organização, com uma reflexão sobre os valores predominantes na sociedade, e os fatores da 

motivação humana, analisando a teoria das necessidades na visão de Maslow, bem como o 

homem moderno e sua condição de vida no processo da evolução e organização do trabalho.  

 
No capítulo 4º encontram-se os fatores do mundo moderno que refletem na 

produtividade humana, a abordagem do enriquecimento de cargos, as diferentes estratégias da 

força de trabalho e seus resultados. 

 
O 5º capítulo contém os modelos sugeridos para a melhoria na Qualidade de Vida 

no Trabalho, como: o modelo de Walton, o modelo de tarefas básicas, a descrição do modelo 

proposto com suas fases, sugerida por Fernandes (1996). Sendo que a primeira fase é a do 

diagnóstico, a segunda de levantamento das necessidades, a terceira fase é a de formação da 

equipe, a quarta fase é a de definição dos processos e métodos para atender as necessidades, 

na quinta fase ocorre à construção da matriz de relação entre as necessidades e os 

procedimentos onde se obtém as prioridades de investimento e na sexta fase ocorrem a 

elaboração do plano de ação tendo como base a fase anterior. 

 
O capítulo 6º traz as considerações finais, buscando sistematizar os resultados 

concernentes à realização da pesquisa, bem como suas limitações e sugestões para trabalhos 

futuros no assunto. 
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CAPÍTULO 2 

A FUNÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
2.1. O ÓRGÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

O órgão de RH, como setor definido da administração das organizações, teve 

seu surgimento no início do século passado, sendo que sua evolução foi acelerada na 

década de 20. O fortalecimento do movimento sindical, que apareceu como uma proteção 

às situações negativas de ordem econômica e social, ocasionadas pela Revolução Industrial, 

muito auxiliou a institucionalização dos órgãos de pessoal nas organizações. Já havia 

necessidade do fator humano no trabalho ser tratado com atenção específica. Outro fator que 

contribuiu para reforçar os órgãos de Recursos Humanos foi a falta de mão-de-obra, 

ocasionada pela Primeira Guerra Mundial (Carvalho e Serafim, 1995). 

 

Ainda de acordo com os autores, as atividades iniciais desse novo órgão 

estavam voltadas principalmente para os programas paternalistas de bem-estar social. A 

administração dos salários, o controle de pessoal, o recrutamento bem como o início das 

atividades de formação sistemática também caracterizavam a fase inicial da Administração 

de Recursos Humanos.  

 

O fator humano era considerado um item a mais a ser utilizado na combinação de 

fatores que resultavam na produção dos serviços e mercadorias, e também, era maciça a 

influência do taylorismo (Davel e Vergara, 2001). 

 

Nos anos trinta, os movimentos filosóficos, como por exemplo: o pensamento 

existencial, associado aos primeiros trabalhos de Sociologia do Trabalho forneceu rumos 

e subsídios éticos e científicos para a evolução da administração de Recursos 

Humanos.  

 

Os experimentos de Hawthorne, na Western Electric em Chicago foram um 

dos mais significativos marcos iniciais dessa evolução (Carvalho e Serafim, 1995 ). 
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De acordo com os autores, os tayloristas que em sua órbita inicial, combinavam 

dentro das mesmas constantes, máquinas, pessoas, equipamentos e matéria-prima se 

surpreenderam com as pesquisas de Hawthorne. Foi possível perceber que as relações 

humanas (individuais e grupais) afetam muito a produtividade. Estas pesquisas positivaram 

como fundamental o seguinte: melhorar as relações humanas dentro de uma empresa para que 

se possa melhorar a produção; satisfazer os desejos espirituais básicos do homem, para que 

haja aumento da harmonia produtiva. A partir dessas advertências surgiu um 

movimento que se desenvolve pelo mundo industrial moderno. 

 
Somente após serem comprovadas a importância da área de recursos humanos e as 

possibilidades de desenvolvimento de suas técnicas e conhecimentos, foi possível então, 

observar uma valorização crescente da área, principalmente nos países mais desenvolvidos 

econômica e culturalmente. Assim, o órgão de Recursos Humanos que a princípio era 

um órgão técnico-administrativo - relativamente isolado da direção da empresa - cuja 

função era servir de “amortecedor” das insatisfações de pessoal, passou a ser 

considerado como uma atividade contribuidora para a constante modernização das 

organizações como um todo (Davel e Vergara, 2001). 

 
 
2.1.1. Benefícios 

 
Arbache (1995) ressalta o crescimento contínuo dos salários indiretos como forma 

de remuneração, desde o fim da II Guerra, nos países desenvolvidos. No Brasil, esta política é 

identificada na década de 80. 

 
Os principais fatores que provocaram o crescimento da importância e amplitude 

dos salários indiretos foram o crescimento das organizações e a elevação do número de 

trabalhadores assalariados. A falta de mão-de-obra e o controle dos salários pelo governo 

durante a guerra estimularam os empresários americanos a criarem sistemas alternativos de 

remuneração para atrair e reter trabalhadores (Arbache, 1995). 

 
Segundo o autor, era muito comum que o dono da fábrica também fosse o 

proprietário das casas destinadas aos operários, dos clubes, cantinas, armazéns etc. O uso e 

aquisição de bens/serviços eram descontados dos salários dos trabalhadores, remunerando-os 

em dinheiro apenas pela diferença entre esses.  
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Nas sociedades desenvolvidas, as empresas ofereciam aos seus empregados: 

• seguro de vida,  

• seguro de saúde,  

• seguro desemprego e  

• fundos de pensão, entre outros.  

 
Embora, com a eclosão da crise do petróleo nos anos 70 e o fim do ciclo 

econômico expansivo dos anos 50 e 60, alguns países da Comunidade Europeia se depararam 

com o alto custo do trabalho e perceberam que os salários não-monetários eram importantes 

custos trabalhistas, não apenas pelo valor absoluto, mas, sobretudo, pela sua taxa de 

crescimento desde o pós-guerra. Até hoje, ainda existe uma longa discussão em torno dos 

altos custos do trabalho, como sendo uma das principais causas do desemprego. Assim, os 

salários indiretos entraram na pauta do dia como um custo que deveria ser reduzido (Arbache, 

1995). Tais fatos fizeram com que as políticas de benefícios sofressem algumas mudanças nos 

últimos 15 anos. Foi solicitado aos trabalhadores, que contribuíssem com o custo de alguns 

tipos de benefícios e, assim, as empresas procuraram mostrar que os benefícios constituíam 

uma importante parte da remuneração. Em decorrência dessa mudança, os trabalhadores 

perceberam que haviam sofrido uma redução nos ganhos mensais (Flannery, 1997). 

 
No Brasil, os salários indiretos têm seu marco na década de 80 com a 

popularização do vale-transporte, alimentação e plano de saúde. Antes desse período, os 

salários indiretos estavam restritos a algumas empresas estatais e às multinacionais, e 

atingiam, sobretudo, os executivos (Arbache, 1995). 

 
Na mesma época em que aumentaram os salários indiretos no Brasil, também 

aumentou o desemprego e a redução dos salários reais, enquanto que na experiência européia 

e americana o crescimento dos salários indiretos caminhou junto com o crescimento do nível 

de emprego e salário (Arbache e Albuquerque , 1993). 

 
Entre os fatores que contribuíram para a popularização dos salários indiretos no 

Brasil, (Arbache, 1995) menciona:  

• a legislação trabalhista e tributária que são bastante flexíveis no que se 

refere às formas que os benefícios possam adquirir, não havendo 

qualificação nem limites para os benefícios. Podem ser concedidos os mais 

diversos tipos, para os mais diversos níveis funcionais;  
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• a crise econômica por que passa toda a nação, faz com que as empresas 

substituam os aspectos relacionados à saúde e à educação com o objetivo 

de ter um grupo de pessoas em condições para o trabalho e  

• a reestruturação produtiva, refere-se às transformações que as empresas 

vêm sofrendo com o objetivo de se tornarem competitivas, através de 

novas formas de organização do trabalho, como celularização, 

multifuncionalidade, etc. havendo, assim, necessidade de novos sistemas 

de remuneração. 

 

Diante disso, as organizações contemporâneas têm investido cada vez mais em 

políticas de benefícios, utilizando-se dos mais variados programas que vão desde os planos 

tradicionais até os mais modernos, como os atuais planos flexíveis. O quadro a seguir mostra 

os tipos de benefícios oferecidos pelas empresas. 

 
Tabela nr.  01 - Benefícios sociais oferecidos pelas empresas  

Benefícios obrigatórios/legais Benefícios espontâneos/voluntários 

1. Creche 1. Adiantamento salarial 
2. Exames médicos periódicos 2. Aluguél de casa 
3. Médico do trabalho 3. Assistência jurídica 
4. Refeitório/Restaurante 4. Assistência médico-hospitalar/plano de saúde 
5. Vale-Transporte 5. Assistência odontológica 
6. Ajuda de custo Empregado-Estudante 6. Atividades recreativas e culturais 
7. Auxílio funeral 7. Assistência social 
 8. Automóvel 
 9. Auxílio educação 
 10. Auxílio medicamentos 
 11. Auxílio para cursos variados e de idiomas 
 12. Bônus e Cesta básica 
 13. Complemento de aposentadoria  
 14. Cooperativa de crédito 
 15. Saúde e segurança do trabalho 
 16. Empréstimos financeiros 
 17. Estacionamento privativo 
 18. Festa de Natal 
 19. Reconhecimento profissional 
 20. Seguro de vida em grupo 
 21. Serviço social 
 22. Prevenção de doenças profissionais 

Fonte: Adaptado de Brayer (1997) citado por Sant’anna e Moraes (1999) 
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2.1.2. Visão Contemporânea 

 
Na Teoria das Organizações, Milkovich (2000) conceitua benefícios como 

aspectos indiretos da remuneração total dos empregados e que incluem: pagamento de seguro 

e assistência médica, serviços facilitados, plano de previdência privada, entre outros. 

 
Para os Consultores da Coopers e Lybrand (1999), os benefícios são considerados 

como salário indireto, e representa uma parte considerável da remuneração dos trabalhadores 

que, em alguns casos, costumam ser fator de decisão na aceitação de oferta de emprego. 

 
Em outra abordagem, Reid e Robertson (1965,  apud Arbache, 1995) consideram 

os benefícios como investimento realizado pelas empresas, objetivando reduzir a rotatividade 

e atrair os melhores trabalhadores. Concluem os autores, dizendo que os benefícios assim 

como os demais itens integrantes do salário indireto (participação nos lucros, prêmios, bônus, 

adicionais etc.), provocam um efeito na produção e no esforço do trabalhador, de tal forma 

que a qualidade e a eficiência da força de trabalho sejam elevadas. 

 
Conforme Belmonte (1999) atualmente as empresas, estão optando pela oferta de 

benefícios sociais em substituição aos reajustes salariais. Isso se justifica pelo fato de que as 

empresas estão utilizando estas ofertas, como uma forma de atrair e reter bons trabalhadores 

oferecendo a eles:  

• planos de assistência médica (com preocupação com suas famílias);  

• vale transporte;  

• auxílio-refeição e  

• pelo fato de existirem incentivos fiscais em alguns itens1 (Milkovich, 

2000).  

 
Cabe ressaltar que, do leque de benefícios oferecidos pelas empresas, apenas dois 

podem ser dedutíveis do Imposto de Renda2, são eles: o Programa de Alimentação do 

Trabalhador  (PAT) e os Incentivos a Atividades Culturais ou Artísticas3. Os benefícios são 

apresentados aos trabalhadores por meio de planos tradicionais ou planos flexíveis. 

                                                           
1 As empresas podem deduzir na Declaração de Imposto de Renda - IR - o valor investido em alguns benefícios. 
2 Conforme o Decreto Lei nº 3000 de 26/03/99. 
3 Este item contempla apenas aquelas empresas que declaram IR pelo sistema do Lucro Real. 
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Segundo a consultoria Coopers e Lybrand (1999), em sua forma tradicional os 

benefícios são pacotes fechados em que não é dado ao trabalhador, a oportunidade de optar 

por um determinado tipo. Os planos flexíveis, deixam a cargo do trabalhador sinalizar o que é 

melhor para ele e sua família, escolhendo entre os benefícios oferecidos, aqueles que mais se 

adequam ao seu perfil, condição familiar e estilo de vida. Este processo, além de exigir 

maturidade entre as partes, exige um alto nível de participação e envolvimento dos 

funcionários, Segundo Assis (1999). 

 
Tal flexibilização é coerente com o conceito de remuneração estratégica e, com as 

mais recentes tendências de modernização em recursos humanos, visando criar um ambiente 

saudável que proporcione de uma maneira direta, qualidade de vida no trabalho aos seus 

colaboradores, e que indiretamente reflita sobre seus familiares. 

 
 
2.1.3. Objetivos e Políticas de Administração de Recursos Humanos (ARH) 

 
Os objetivos da ARH são decorrentes dos objetivos da organização, que tem como 

um dos seus principais objetivos a criação e distribuição de algum produto ou serviço; as 

principais atribuições da ARH são: 

• Criar, manter e desenvolver condições de aplicação, desenvolvimento e 

satisfação dos recursos humanos no sentido de alcançar objetivos 

individuais; 

• Criar, manter e desenvolver um contingente de recursos humanos com 

habilidade e motivação para alcançar os objetivos da organização e 

• Alcançar eficiência e eficácia através dos recursos humanos disponíveis. 

 
No contexto do trabalho, políticas são regras, estabelecidas para administrar 

funções e assegurar que elas estejam de acordo com objetivos almejados. As políticas 

pontuam valores éticos e, por meio deles, definem procedimentos a serem implantados para 

orientar as pessoas na execução de suas tarefas. 

 
As políticas de Recursos Humanos variam conforme a organização, mas se 

referem às formas de se lidar com seus membros e, através deles, atingir objetivos 

organizacionais, Carvalho (1988). 
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2.1.4. Perspectivas da Administração de Recursos Humanos 

 

Albuquerque (1992), analisando casos da realidade brasileira em seus estudos 

sobre competitividade e RH, observou como tendências: 

 

• Maior qualificação e desenvolvimento dos empregados: “Na produção, as 

inovações tecnológicas e o próprio sistema de gestão da produção 

implicam na necessidade de recursos humanos de alta qualificação”; 

 
• A adoção de sistemas participativos de gestão e do trabalho em grupo: “A 

tendência ao trabalho em grupo e a adoção de sistemas de gestão mais 

participativos, constituindo-se em uma premissa importante na definição 

da nova concepção de sistemas de gestão na empresa competitiva”; 

 
• Novos modelos de negociação trabalhista, pelos quais sindicatos e 

empresas buscam formas de relacionamento mais diretas e 

 
• Uma nova concepção das políticas de RH, em que predominam:  

 
a) “a valorização dos talentos humanos; a atração e manutenção de 

pessoas de alto potencial;  

b) condições favoráveis à motivação;  

c) possibilidades de crescimento funcional e profissional e  

d) incentivos vinculados a resultados e políticas de RH adaptadas à 

realidade da empresa e ao contexto econômico-social”.   

 

Outra análise de perspectivas para o novo modelo de gestão das empresas do país 

segundo Carvalho e Nascimento (1993), apresenta as doze tendências  mais marcantes da 

gestão de pessoas.  

 

A seguir no quadro 01 estaremos demonstrando como estas tendências se 

manifestam. 
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Figura nr.  01 - As doze tendências da administração de Recursos Humanos 

 

Fonte: Carvalho e Nascimento (1993) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. O PAPEL DOS RECURSOS HUMANOS 

 
O atual cenário do mundo globalizado nos mostra a incessante busca de 

competitividade entre as empresas. Segundo Arbache (1995) esta busca de competitividade 

está vinculada a alguns fatores fundamentais, como: qualificação, flexibilidade e 

produtividade, sendo que as empresas estão adotando novas formas de gestão de recursos 

humanos, procurando reformular seu relacionamento com a força de trabalho, objetivando 

melhorias contínuas e visando atrair os trabalhadores a co-participar dos desafios 

competitivos contemporâneos. 

 
Percebe-se que as empresas contemporâneas adotam novos padrões de relações de 

trabalho, que consistem em uma maior abertura para a participação dos trabalhadores em suas 

decisões e, através do compartilhamento dos ganhos originados pelo aumento da eficiência. 

 
Esses ganhos aparecem como uma parte da remuneração, a chamada remuneração 

indireta, formada por benefícios sociais, participação nos lucros, prêmios produtividade, entre 

outros, e que podem significar para as empresas uma forma de assegurar a seus funcionários 

melhor qualidade de vida, visando a maior produtividade e qualidade no trabalho, trabalho 

esse, que é gerenciado pelo órgão de Recursos Humanos da organização. 

 
A função de Recursos Humanos compõe um dos agrupamentos de ações da vasta 

função de gerenciar, administrar ou gerir. Um dos enfoques do conceito de gerência, 
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diz respeito ao conjunto de medidas que envolvem a direção, coordenação e 

controle de recursos, e entre eles, está os Recursos Humanos (Davel e Vergara, 2001). 

 
Na opinião de Carvalho e Serafim, 1995, fica evidente que qualquer nível e 

tipo de gerente ou mesmo supervisor desempenha a função de Recursos Humanos. 

 
Esta função pode ser classificada como atividades de: manutenção, atração, 

motivação, desenvolvimento e treinamento do pessoal de um grupo de trabalho. há alguns 

anos, as chefias em geral, antes do surgimento de um órgão de Administração de 

Recursos Humanos, participavam da procura e da escolha de pessoal, preocupando-se e 

participando na determinação dos níveis de remuneração, controlando a jornada de 

trabalho, avaliando e incentivando o rendimento dos seus funcionários, e ensinando 

também, a como desenvolver os seus subalternos (Davel e Vergara, 2001). 

 
Segundo os autores, o RH passou a exercer cada uma das partes e funções 

de Recursos Humanos, principalmente no desenvolvimento de uma instrumentação técnica 

mais sofisticada, podendo ser utilizada não somente pelo próprio órgão de Recursos 

Humanos, mas também pelos gerentes e chefias em geral. Posteriormente, em uma etapa mais 

avançada, esse órgão passou a ter uma importante função de assessoria à alta direção da 

empresa, convertendo-se em agente de mudanças da estrutura organizacional e 

metodologia gerencial das organizações. 

 
 

 
2.2.1. A Gestão de Recursos Humanos 

 
Com um ambiente empresarial, voltado à competitividade, modificam-se as 

políticas das empresas. Na década de 90 no Brasil, exigiu-se uma transição para uma política 

de incentivo à competitividade industrial e as empresas aderiram a uma política centrada na 

qualidade, o que significou adotar programas com foco no cliente, em melhorias contínuas e 

na capacitação dos recursos humanos da organização (Juran e Gryna  apud Santos et al.1997). 

 
As organizações passaram, a perceber a importância do trabalho integrado entre o 

RH e as demais áreas da empresa, e a necessidade de enriquecimento das atividades 

tradicionais do RH, como: recrutamento e seleção, remuneração, descrição e análise de cargos 
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e treinamento e desenvolvimento, pois constituem políticas vitais na formulação e na 

implementação de estratégias competitivas centradas na qualidade (Santos et al.,1997). 

 
Tornou-se indispensável a adoção de novas políticas de RH que levem em conta a 

gama de inovações organizacionais a que as empresas estão expostas. Hoje, as exigências de 

conhecimentos teóricos e práticos, além de novas atitudes e habilidades decorrentes da 

introdução de inovações tecnológicas e sócio-organizacionais, vêm alterando o perfil dos 

trabalhadores, o que justifica os investimentos cada vez maiores em qualificação de pessoal, 

que vão desde cursos básicos de formação escolar até os treinamentos voltados aos programas 

de qualidade, tanto em nível operacional como comportamental. Além disso, aspectos 

relacionados a uma melhor qualidade de vida4 e bem-estar dos trabalhadores vêm ganhando 

espaço nas discussões acadêmicas e empresariais (Macedo-Soares e Lucas, 1996). 

 
Um exemplo disso são as normas de certificações The International Organization 

for Standardization ( ISO ) - que constituem o objetivo central das organizações e que 

segundo Las Casas (1997), enfatizam a importância em ter uma equipe motivada na prestação 

de serviços, e apresentam recomendações à gestão de RH, tais como:  

• selecionar pessoal capaz de satisfazer as especificações do cargo;  

• providenciar um ambiente de trabalho que estimule o desenvolvimento e 

assegure boas relações interpessoais;  

• oferecer oportunidades para o crescimento por meio de métodos de 

trabalhos criativos;  

• garantir que as tarefas a serem desempenhadas e os objetivos a serem 

alcançados sejam entendidos por todos;  

• avaliar periodicamente os fatores que motivam o pessoal a prestar serviços 

de qualidade;  

• implementar um plano de carreira e de desenvolvimento de pessoal e  

• possibilitar instrução e treinamento contínuos, gerando a elevação da 

capacidade técnica e o desenvolvimento de habilidades profissionais. 

 

                                                           
4 Segundo Albuquerque e França (1998, p. 41), o conceito de QVT é: “ o conjunto de ações de uma empresa que envolve 
diagnóstico e implantação de melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais dentro e fora do ambiente de 
trabalho, visando propiciar condições plenas de desenvolvimento humano para e durante a realização do trabalho”. 
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Segundo Antunes e Pinheiro (1999), os países de primeiro mundo têm 

desenvolvido seus funcionários, através de programas de envolvimento como: trabalho em 

grupo, grupos de solução de problemas e remuneração atrelada ao desempenho.  

 
No Brasil as questões sociais como a saúde e a educação passam a ser preocupação 

das empresas pelo vácuo deixado pelo Estado. No entanto, a demanda por profissionais de 

elevada qualificação, ocasionada pela competitividade, perde o sentido se não houver um 

acompanhamento psicossocial equilibrado. 

 
Ratifica-se as idéias de Macedo-Soares e Lucas (1996), em que o 

comprometimento dos trabalhadores é fundamental no processo de qualidade, sendo 

necessários também, investimentos em qualidade de vida e na gestão participativa. Diante 

disso, concluimos que a busca por qualidade e produtividade implica em uma mudança 

cultural, que destaca o aumento das responsabilidades dos gestores de RH. Mas, segundo 

Albuquerque e França (1998) o discurso e a prática encontram-se distantes. Na prática 

prevalece o imediatismo, esquecendo que os investimentos podem ter retorno em médio e 

longo prazos. 

Concordando com Macedo-Soares e Lucas (1996), de que o comprometimento dos 

trabalhadores é fundamental no processo de qualidade, destaca-se a necessidade de 

investimentos na qualidade de vida dos trabalhadores e de suas famílias, pois acredita-se que é 

possível desenvolver um sentimento de satisfação, e essa satisfação pode ser oriunda entre 

outros, dos benefícios sociais.  

 
 

2.2.2. A Gestão do Capital Humano 

 
De acordo com Martins (2001), o simples fato de dominar ou possuir pessoas não 

leva a lugar nenhum, como também não gera nenhuma riqueza. Somente o desenvolvimento 

de talentos e habilidades de um indivíduo, que atue de maneira espontânea e comprometida 

com objetivos claros, a partir de um trabalho integrado pode criar resultados de valor. 

 
É incorreto afirmar que o capital humano de uma organização se restringe ao 

conjunto de indivíduos que lá trabalham, pois, existe todo um pacote de 

competências que estes indivíduos empregam. Por isto, é necessário gerenciar 

competências, e não pessoas, pois cada indivíduo precisa ser estimulado a desenvolver-se 

como cidadão. Cabendo a organização, realizar o desenho estratégico de seu negócio e definir 
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quais as competências exigidas para a realização de seu projeto empresarial. É a partir daí 

que o capital humano pode ser estabelecido e avaliado. 

 
Para haver a gestão do capital humano, é preciso que a empresa invista nos 

aspectos importantes tais como:  

 
• capital intelectual,  

• capital social e  

• capital emocional. 
 

O caminho para uma organização permanecer no mercado é cheio de desafios, 

porém, aquelas que se lançarem com determinação e coragem, e se esforçarem em 

desenvolver seu capital humano por meio de treinamentos específicos e programas que lhe 

garantam qualidade de vida do trabalhador, estarão em qualquer mercado garantindo uma 

posição de destaque. 
 
 
 

 
2.2.3. Recursos Humanos e as Vantagens Competitivas 

 
As mudanças que norteiam a área de Recursos Humanos em busca de constantes 

vantagens competitivas, são foco de discussões, tanto acadêmicas como empresarias. As 

pessoas são a chave para a obtenção de vantagens competitivas, e da mesma forma, as 

instalações físicas, os equipamentos e os recursos financeiros são necessários para a 

organização e são particularmente importantes.  

 
As pessoas planejam e produzem os produtos e serviços, controlam a qualidade, 

vendem os produtos, alocam os recursos financeiros e estabelecem as estratégias e os 

objetivos para a organização. Sem pessoas capacitadas e treinadas de maneira eficaz, é 

impossível para qualquer empresa atingir seus objetivos. Milkovich e Boudreau (2000) 

 
As empresas competitivas, segundo Boog (1998) são aquelas que obtêm 

resultados através do conjunto de todas as suas práticas. Assim sendo, competitividade seria 

uma decorrência: 

 
• da atuação das pessoas que trabalham nas empresas em ambiente 

motivador ao desempenho e, portanto, com alta produtividade e  
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• da abertura para inovações e flexibilidade em atender expectativas de 

clientes, portanto, com alta qualidade.  

 

A maneira como as empresas administram seus recursos humanos, é fundamental 

para a execução de suas estratégias. As organizações bem sucedidas, como aquelas publicadas 

anualmente pela revista Exame “Maiores e Melhores”, estão assumindo seu papel e sua 

responsabilidade de se tornarem “ambientes de aprendizagem”. Prada (2001) 

 

As novas regras do mercado levam as empresas a trabalhar cada vez mais para 

alcançar resultados positivos e driblar o agravamento da condição econômica. Essas 

mudanças exigem que as empresas criem capacidades estratégicas, redesenhem estruturas 

organizacionais, implementem programas de qualidade e de melhorias contínuas, e que 

ofereçam, condições físicas ideais para que os seus colaboradores possam desempenhar seu 

papel, de maneira segura e eficaz. 

 
O setor de RH deve estar em sintonia com a estratégia da organização, sua função 

principal é estar alinhado com o negócio da organização, “oxigenando a empresa” no 

desenvolvimento de novos talentos, bem como do capital humano, gerando a competência 

necessária à organização.  Um dos precursores do incentivo ao treinamento, reforça que a 

qualidade de vida no trabalho está crescendo em todo o mundo. Desta forma, cada vez mais se 

evidencia a irreversibilidade da busca da qualidade como fator que determinará o futuro de 

uma empresa ou organização, no sentido de sua sobrevivência no mercado. Pires (1995)  

 
Porter (1991) faz suas constatações que ampliam a perspectiva estratégica da 

gestão de RH. E de acordo com suas premissas, a função estratégica atribuída ao RH vem se 

transformando em uma importante arma competitiva, e desta forma afirmou, “as pessoas 

passam a ser estratégicas somente em situações em que o ser  humano é visto como uma fonte 

de vantagem competitiva”. 
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2.3. TREINAMENTO – INVESTIMENTO EMPRESARIAL 
 
Treinamento é a educação que visa adaptar o homem ao exercício de determinada 

função ou à execução de tarefas específicas. Seus objetivos são restritos e imediatos, visando 

dar ao homem os elementos essenciais para o exercício de um cargo. Pode ser ministrado por 

empresa especializada em treinamento, pela própria área interna responsável pelos 

treinamentos, delegado ao chefe imediato ou a um colega de trabalho. O treinamento 

obedecerá a um programa pré-estabelecido e atende a uma ação sistemática visando à rápida 

adaptação do homem ao trabalho. 

 
Os conceitos a seguir visam facilitar o entendimento sobre as diversas formas de 

atuar frente ao potencial humano, buscando  o aperfeiçoamento e a motivação dos mesmos 

para o desempenho de suas atividades: 
 

• Educação - é toda influência que o ser humano recebe do ambiente social 

durante toda sua existência, no sentido de adaptar-se às normas e valores 

sociais vigentes e aceitos; 

• Educação profissional - é a educação institucionalizada ou não, que visa 

ao preparo do homem para a vida profissional e 
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• Desenvolvimento profissional - é a educação que visa ampliar, 

desenvolver e aperfeiçoar o homem para seu crescimento profissional em 

determinada carreira, ou para que se torne mais eficiente e produtivo no 

seu cargo. Seus objetivos perseguem prazos mais longos visando fornecer 

conhecimentos que transcendem o que é exigido no cargo atual, 

preparando-se para assumir funções mais complexas ou numerosas. 

 
Boog (1999), define treinamento como “um investimento empresarial destinado a 

capacitar uma equipe de trabalho, e a reduzir ou eliminar a diferença entre o atual 

desempenho e os objetivos e realizações propostos”. Como objetivos tem-se: 
 

• Preparar o pessoal para execução imediata de diversas tarefas ; 

• Proporcionar oportunidades para o desenvolvimento contínuo, não apenas 

em cargos atuais, mas para outras funções onde a pessoa possa atuar e 

• Mudar a atitude das pessoas com várias finalidades, entre estas, criar um 

clima satisfatório entre os empregados, aumentar-lhes a motivação e torná-

los mais receptivos às técnicas de supervisão e gerência. 

O treinamento possibilita: 

• Habilidade Motora - solicitada na manipulação do ambiente físico e 

baseada em padrões de resposta da musculatura corporal; 

• Habilidade Cognitiva - inclui aquisição de padrões de atitudes à crenças e 

• Habilidade Interpessoal - considerada em termos de autoconsciência e de 

funcionamento eficaz dentro de processos sociais e interações humanas. 

 
Para este trabalho considerou-se treinamento como um processo sistemático e   

intencional  de   alteração do   comportamento   dos   membros   da   organização, objetivando 

a contribuição para que seja criado e desenvolvido dentro da organização, um ambiente 

saudável que proporcione prazer aos funcionários e uma maior efetividade organizacional. 

Esta conceituação abarca, ao mesmo tempo, definição objetiva e visão mais ampla que 

incorporam o treinamento como um processo, para se obter a qualidade de vida no trabalho.  

 
O treinamento constitui presença marcante no cenário das organizações, e desta 

forma é possível observar a tendência em se adotar o treinamento como solução e não como 

um instrumento a ser utilizados para o crescimento da organização ou do funcionário. 

Contudo, é preciso ter cuidado para não cair na síndrome do treinamento, utilizando 
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indiscriminadamente este processo, desconsiderando o fator de existir ou não a necessidade e 

a efetiva análise da sua validade.  

 
Mas, o sucesso do treinamento envolve duas fases: a aquisição e a manutenção do 

comportamento.  

 
1. a aquisição do comportamento  - pode ocorrer, por  meio do treinamento 

e  

2. sua manutenção - é definida como a permanência da habilidade ou do 

conhecimento adquirido.  

 
A avaliação esta presente nos dois momentos, funcionando como regulador e 

indicador do sucesso de cada etapa.  

 
Na literatura encontram-se alguns modelos propostos com o objetivo de oferecer 

uma orientação organizada quanto aos elementos importantes a serem avaliados em um 

processo de treinamento. Dentro da mesma orientação teórica, levanta-se  a existência de uma 

corrente de causa e efeito que liga cinco níveis de efeitos do treinamento: 

1. reações – focaliza as opiniões e atitudes do treinado com relação a 

determinado programa de treinamento;  

2. aprendizagem – considera até que ponto os conceitos foram 

compreendidos e absorvidos;  

3. comportamento no cargo – considera o desempenho do treinado;  

4. organização – refere-se aos efeitos de mudanças comportamentais dos 

treinados no funcionamento de sua área de trabalho e  

5. valor final – diz respeito a relação custo-benefício do treinamento, isto é, 

a estimativa quanto ao retorno para a empresa como um todo dos 

investimentos feitos em treinamento.  

 
Segundo Boog (1999), esses cinco níveis compõem uma corrente e se essa 

corrente partir-se em determinado nível, o processo todo estará prejudicado e a conseqüência 

última será o não-alcance dos objetivos finais do treinamento.   

 
Seguindo a direção de outros pesquisadores no assunto, propõe-se cinco grupos de 

variáveis influenciadoras da transferência de treinamento: 
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1. categoria indivíduo - abarcando escolaridade, tempo de conclusão do 

nível escolar, interesse em aplicar o aprendido, quantidade do conteúdo 

dominado antes do curso e quantidade de conteúdo aprendido no curso; 

2. categoria papel ocupacional - tempo na organização, no exercício da 

função e atividades técnicas, interesse pela quantidade de tarefas, 

satisfação com a divisão de atividades, e  com o sistema de promoções etc;  

3. categoria treinamento - abrangendo carga horária, tempo após o curso, 

instituição do curso, objetivo principal do treinamento, existência de 

avaliação no curso, aplicabilidade do curso para o trabalho atual etc. ;  

4. categoria contexto funcional - continuidade da mesma chefia da época do 

treinamento, semelhança entre tarefas antigas e atuais, freqüência das 

atividades relacionadas ao curso, crescimento na carreira,   existência   de   

receptividade da chefia às sugestões ligadas ao curso, inexistência de 

conseqüências para a  utilização ou não-utilização do aprendido e  

5. categoria organização - composta por identificação da organização, 

classificação da área, cidade onde o indivíduo trabalha e região geográfica.  

As pesquisas indicam a relevância de cada uma dessas variáveis nos programas de 

treinamento. Entretanto, a categoria que se refere ao contexto funcional e abarca o clima da 

organização tem sido indicada  como  variável de peso significativo na determinação da 

transferência de treinamento; por esse motivo, é nela que este estudo se concentra.  

 

Essa corrente dá ao treinamento, mesmo que não reconhecido pelos executivos, 

um status de intervenção no nível estratégico da organização, ligando-o à eficácia 

organizacional. Para Paula, (1992), deve “ser (...) orientado para necessidades dos negócios da 

empresa, (...) provendo pessoas com competências e conhecimentos de que precisam para 

melhorar o seu desempenho [pela] (...) implementação das competências adquiridas...” 

Chagas (1998). 

 

O treinamento pode e deve: “(...) ser considerado como um investimento de 

extrema importância, cujo objetivo centra-se na capacitação de recursos humanos para o 

alcance do desempenho competente”. E ajuda a empresa a enfrentar os desafios e 

oportunidades, gerados pelas mudanças. Paula (1992) 
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Além disso, o treinamento é: “(...) um meio para o crescimento do ser humano e 

(...) sobrevivência da empresa, através do desenvolvimento de habilidades e do desejo de 

trabalhar (...) levando o treinando a uma visão crítica do mundo e a uma percepção de que 

nada é perfeito e tudo pode ser mudado para melhor”. Campos (1992) 

 

O treinamento pode ser visto como uma oportunidade para harmonizar os 

objetivos dos indivíduos e da organização. É por seu intermédio que podem ocorrer os 

desenvolvimentos individual e organizacional. Isto ocorrendo, cria-se um ambiente inicial 

favorável à aprendizagem e à sua posterior transferência para o trabalho. Paula (1992) 

 

O treinamento é considerado uma função crítica para o sucesso ou falha em 

Programas de Melhoria da Qualidade. Um sistema estruturado de treinamento permite que a 

força de trabalho adquira as habilidades necessárias para melhorar a qualidade de vida do 

funcionário, e manter o processo de produção da qualidade. O processo de gestão da 

qualidade que produz a qualidade de vida na organização, e dos produtos e serviços, depende 

da qualidade da força de trabalho. Prada (2001) 

 
A meta de melhoria contínua da qualidade só pode ser alcançada por uma força de 

trabalho que tenha habilidades em resolver problemas, entender a produção e os processo 

técnicos, desenvolver trabalhos em equipe e utilizar processos de comunicação eficientes. Os 

funcionários precisam de meios e recursos para adquirir estas habilidades, e o treinamento é 

capaz de fazê-lo. Em qualquer processo que envolva mudanças, as atividades de treinamento 

são importantes. Observa-se que existem inúmeros métodos e técnicas trabalhadas pelas 

empresas para auxiliar na implantação de Programas de Melhoria da Qualidade, e a forma 

pela qual é percebido pelos funcionários determina, em grande parte, o sucesso da 

implantação do programa. 

 
A necessidade de aferir os resultados de programas de treinamento, segundo Paula 

(1992) provoca o surgimento de diversos modelos que são “instrumentos heurísticos 

extremamente úteis para representar, segmentar e classificar uma realidade”. Ainda a autora 

argumenta que, como são complexas cada uma das funções de treinamento, e também os 

diferentes níveis de interação com a organização, a adoção de um modelo teórico possibilita 

“uma visão panorâmica das variáveis que atuam no sistema”. 
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Na concepção de Gil (1994), o treinamento pode ser dirigido a todos os segmentos 

ocupacionais da empresa, ou, voltado para os empregados de posição mais elevada na 

hierarquia organizacional. Neste caso, costuma ser designado como Desenvolvimento 

Gerencial ou Desenvolvimento de Executivos.  

 

O uso do termo desenvolvimento é o preferido para designar as ações de 

capacitação gerencial. E, refere-se ao aprimoramento na carreira, perseguindo objetivos de 

médio prazo. Sem contar que o termo desenvolvimento denota um status mais elevado.  

 
O treinamento refere-se às atribuições do cargo e persegue a objetivos imediatos. 

Treinamento é um tipo de educação ou aperfeiçoamento profissional mais específico do que a 

simples formação profissional. O treinamento é, ainda, um processo educacional adotado para 

gerar mudanças de comportamento. É, porém, uma responsabilidade de linha e uma função de 

staff, uma vez que cobre uma seqüência programada de eventos, que podem ser visualizados 

como um processo contínuo cujo ciclo se renova a cada vez que se repete. Gil (1994) 

 
 
 
 

2.3.1. O Treinamento como Parte do Sistema de Recursos Humanos 
 

Da mesma forma como ocorre com os demais sistemas da empresa,  o sistema de 

RH, conforme  figura 2, é constituído de vários componentes ou subsistemas, os quais 

interagem de forma dinâmica, buscando a consecução dos objetivos desse mesmo sistema.  
 

Figura nr. 02- Sistema de Recursos Humanos 
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Fonte: Carvalho (1988) 

 
 
Treinamento, por sua vez, pode ser dividido em subsistemas, conforme figura 3. 

 

Figura nr. 03 - Ciclo de formação profissional 

 
Fonte: Carvalho e Nascimento (1993) 

O processo de treinamento assemelha-se a um modelo de sistema aberto, cujos 

componentes são: 

• Entradas (inputs) como treinando, recursos organizacionais etc. 

• Processamento ou operação (throughputs) como processo de aprendizagem 

individual ou programa de treinamento etc. 
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• Saída (output) como pessoal habilitado sucesso ou eficácia organizacional 

etc. 

• Retroação (feedback) como avaliação de procedimentos e resultados do 

treinamento por meio de meios informais ou de pesquisas sistemáticas. 

 
Uma representação desse processo é mostrada na figura 4, a seguir: 

 
Figura nr. 04 - O processo de treinamento 

                                                                     
Fonte: Carvalho e Nascimento (1993) 

 
 
O treinamento é apenas um dos componentes do processo de desenvolvimento que 

inclui todas as experiências que fortalecem e consolidam as características dos empregados, 

para a execução dos seus papéis funcionais. Milkovich e boudreau (2000)  

 
 

2.3.2. Treinamento como Vantagem Competitiva 

 

O fator que contribui para que a função de RH em geral, e de treinamentos em 

particular, e que se traduz em vantagem competitiva para a empresa, é  “a capacidade das 

pessoas que integram as organizações fazerem bom uso dos recursos tecnológicos para inovar, 
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por meio da criação de produtos e serviços que tragam maior lucratividade para as empresas” 

Novelli (1996). 

  

Levando-se em conta essa premissa, as pessoas passam a ser considerado 

elemento crítico para o aperfeiçoamento das atividades da organização. Prada (2001) define 

treinamento e desenvolvimento como “Experiências organizadas, em um período definido de 

tempo, para aumentar a possibilidade de melhoria da performance no trabalho e com 

crescimento”.  

 

A vantagem competitiva, pela existência de talentos especiais na empresa, é 

decorrente de pessoas com grande capacidade de enxergar a situação futura do mercado. Para 

que esse talento efetivamente resulte em vantagens competitivas para a empresa, é necessário 

que ele atenda a um conjunto de condições que normalmente são verificadas em funcionários 

quem além da participação nas operações internas da empresa, mantêm um relacionamento 

direto com o ambiente externo. 

 

Pode-se conferir aqui uma atribuição direta ao treinamento e desenvolvimento ao 

qual os administradores devem estar cientes. O talento determina uma vantagem competitiva 

para os profissionais que estão em busca de uma nova colocação no mercado de trabalho. Por 

esse motivo é necessário montar esquemas sofisticados para reter esses funcionários de 

talento, na organização. Como por exemplo, a participação nos resultados obtidos pela 

empresa. Essa abordagem, segundo Paula (1992) confere ao treinamento o status de 

intervenção no nível estratégico da organização. E  está relacionado à eficácia organizacional, 

o treinamento deve ser considerado como um investimento de extrema importância, cujo 

objetivo centra-se na capacitação de recursos humanos para o alcance do desempenho 

competente.  

 
 
 
 

2.3.3. Treinamento Interno 

 
Refere-se a procedimentos que se desenvolvem enquanto o treinando executa 

tarefas envolvidas na produção. 
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Pode ser ministrado a empregados ou supervisores através de funcionários 

especialistas ou de staff. Não requer acomodações ou equipamentos especiais, e constitui na 

forma mais comum de se transmitir ensinamentos aos empregados na organização. Essa 

prática tem grande aproveitamento por parte das empresas, principalmente em razão de sua 

praticidade, uma vez que o empregado aprende enquanto trabalha. 

 
 

2.3.4. Treinamento Externo 

 
A maior parte dos programas de treinamento processados fora do local de serviço, 

não são relacionados ao trabalho.  

 
A principal vantagem é oferecer ao treinando, a possibilidade de se dedicar 

exclusivamente ao treinamento. 

 
Ao decidir sobre uma estratégia de treinamento externo, o técnico ou analista deve 

estar consciente das dificuldades, das características e das utilidades específicas de cada uma 

das técnicas selecionadas, para que, a cada tipo de desempenho e objetivos, correspondam 

técnicas mais ou menos adequadas. Assim, a eficiência e a eficácia do programa de 

treinamento, serão conseqüências diretas da boa utilização das técnicas adotadas. 

 
A seguir no capítulo 3 estaremos apresentado a problemática relativa ao homem, ao 

trabalho e sua organização. Abordamos também os valores predominantes na sociedade, e a 

teoria das necessidades na visão de Maslow, bem como quais são os fatores da motivação 

humana, o homem moderno e sua condição de vida no processo da evolução e organização do 

trabalho.  

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

HOMEM X TRABALHO 

 
3.1. VISÃO HISTÓRICA 
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O homem era um ser predatório nos primórdios dos tempos, no qual se utilizava da 

natureza, porém sem modificá-la. A fase da coleta cujo objetivo do homem era alimentar-se, pode 

ser considerada como a mais antiga das atividades. Nesse período, o homem se encontravam em 

fase migratória e seus instrumentos de trabalho eram seus braços e suas mãos (Britannica, 1995). 

 
Conforme, pesquisado na enciclopédia a caça e a pesca foram suas atividades 

posteriores. O pastoreio possibilitou ao homem, não só a diversificação do seu trabalho como 

também exigiu a fabricação de novos instrumentos. O pastoreio também conduziu o homem à 

agricultura, tal fato provocou uma revolução na  produção. 

 
Através da terra, o homem obteve ao mesmo tempo não só os meios como também 

os materiais de trabalho. O homem passou a fabricar instrumentos adequados para a 

realização de seu trabalho. Porém, com a possibilidade da formação de um subproduto 

através dos excedentes da produção, surge não só um período de abundância como também 

um crescimento demográfico progressivo (Dallaria, 1998). 

 
A atividade agrícola foi responsável pela organização do trabalho e assim, 

surge pela primeira vez à força de trabalho coletiva. O trabalhador era produtor e 

proprietário dos resultados e instrumentos da produção. Segundo o autor, o excedente da 

produção torna-se objeto de troca, o que marca a transformação de uma economia 

autárquica para uma economia de trocas,  surgindo nesse momento, a atividade comercial. 

Com a sobreposição do comércio sob o trabalho agrícola, as atividades artesanais 

foram ampliadas para atividades manufatureiras, e passou então a haver um 

deslocamento da produção agrícola para a indústria. 

 
No século XIV, o comércio mais ativo proporcionou o desenvolvimento das 

atividades manufatureiras. Com a Revolução Industrial no século XVIII e o auxílio das 

máquinas, surge a superação dos limites da manufatura. Contudo, foi preciso que os 

comerciantes se transformassem em capitalistas, e que obtivessem seus lucros não mais 

através de trocas, mas, sim através da produção (Teixeira, 1995). 

3.2. O TRABALHO 

 
Em um sentido mais amplo, pode-se definir “trabalho” como sendo uma atividade 

essencialmente humana, cuja característica principal é a transformação da natureza a partir de uma 
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matéria determinada. Segundo a economia, “trabalho” nada mais é do que, as tarefas executadas 

pelo homem normalmente com o auxílio de instrumentos (Britannica,1995). 

 
Porém, não se pode erroneamente generalizar “trabalho” como somente a repetição 

de movimentos ou de atividades que exijam a força corporal, é preciso muito mais do que isto. É 

necessário, que sejam dispendidas quantidades de energia não somente físicas mas também 

psíquicas (Dallaria, 1998). 

 
Segundo o autor, por longos anos o trabalho limitou a responsabilizar-se pela 

produção biológica do homem. Através do trabalho a sociedade garante sua sobrevivência, e com 

seu auxílio é possível garantir a produção contínua de seus meios de desenvolvimento. 

 
O trabalho, no entanto, foi se transformando juntamente com os meios de 

produção. Através dos meios de produção como também das atividades de trabalho 

desenvolver-se-á não só a organização como também a transformação das forças 

produtivas, os aspectos da relação social da produção etc (Britannica,1995). 

 
 

3.2.1. As Relações de Trabalho 

 
Pode-se definir Relação de Trabalho, como sendo o modo pelo qual os 

trabalhadores se relacionam. Essas relações podem variar de acordo com os modos de 

produção econômica. Mas, se um grupo se apropria do trabalho do outro estas relações se 

tornam de exploração (Britannica, 1995). 

 
Nas sociedades primitivas as relações de trabalho são na verdade relações de 

cooperação mútua. Nas sociedades socialistas as relações de trabalho, caracterizam-se 

pela obtenção dos frutos do trabalho por uma classe, segundo Dallaria (1998). 

 
As relações escravistas são relações de trabalho na qual existe o predomínio 

da exploração humana. Este tipo de relação era bastante comum na Idade Antiga e no 

início da Idade Moderna. Nas relações de servilismo ou servidão, o servo possuía a posse 

útil da terra, direito de ser protegido pelo senhor e não era um escravo (Britannica, 1995). 

O último tipo de relação de trabalho, são as relações de assalariado, 

introduzido pelo sistema capitalista, que é baseada em um trabalhador, cuja sua força e 

conhecimento pode ser alugada para quem bem entender (Médice e Almeida, 1999). 
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É a partir do surgimento do contrato de trabalho que o trabalhador adquire uma 

série de direitos e deveres (Britannica, 1995). Então surgem os sindicatos como um meio 

institucionalizado de obtenção de soluções perante os conflitos de trabalho. Os empresários 

não podiam mais ignorar o poder de negociação dos sindicatos, e desta forma os 

trabalhadores conquistaram diversos benefícios (Médice e Almeida, 1999). 

 
A especialização do trabalho bem como o tecnicismo de sua divisão acabou 

gerando conflitos e tensões na indústria. Com o objetivo de tentar amenizar tais 

conflitos surgiram as relações humanas. As relações no trabalho começam também a se 

tornar mais complicadas gerando um aumento nas tensões dentro da empresa e também 

dificuldades em se manter o ritmo crescente da produção, pois, os operários começam 

a considerar o trabalho como algo automatizado que os oprime e, se recusam a cooperar 

com o sistema. Assim, os operários começam a realizar pausas voluntárias em seus postos 

e a estrutura da fábrica não coincide com a estrutura de liderança e autoridade adotada 

pelos operários (Britannica,1995). 

 
Conforme pesquisado na enciclopédia, a empresa passa a ser encarada como 

um “ambiente” de trabalho visando a melhoria da produção. A preocupação com a 

eliminação dos conflitos individuais, bem como a eliminação ou amenização dos 

conflitos gerados pela relação chefia-subordinados começa a ser um fator de preocupação 

para as empresas. Surgem a figura dos psicólogos e sociólogos nas empresas mais avançadas, 

com objetivo é descobrir e eliminar os pontos de tensão ( Médice e Almeida, 1999). 

 
 

3.2.2. Divisão do Trabalho 

 
A divisão das tarefas como forma de obter maior rendimento no trabalho foi 

chamada divisão do trabalho. A divisão de tarefas por mínima que fosse, sempre existiu. 

A cooperação entre os trabalhadores já podia ser registrada nesse período, e, nada mais 

natural já que, o trabalho é uma atividade social (Britannica, 1995). 

 

Conforme enciclopédia, as primeiras divisões do trabalho eram baseadas mais de 

acordo com critérios biológicos como idade e sexo, do que com as habilidades técnicas. 

Porém, com o advento da agricultura, a divisão do trabalho começa a se expandir e os 

escravos começam a se encarregar de pequenos serviços artesanais. Diante da 
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concentração da propriedade das terras em poder de pouquíssimas famílias, um aumento 

substancial de escravos bem como a dispensa dos proprietários do trabalho direto 

como também de qualquer outra forma de trabalho manual se tornou inevitável. Essas 

famílias detentoras da posse das terras, acabam formando a então chamada classe social. Ao 

homem cabia o trabalho intelectual e as atividades políticas, já às mulheres cabia o papel de 

ser mãe.  

 
Começa a se desenvolver a arte, as ciências, a filosofia e a divisão do trabalho 

manual, a utilização de escravos ou “libertos” e o trabalho intelectual. Recua-se para as 

relações sociais escravistas, o antagonismo entre o trabalho manual (desvalorizado pelas 

classes que detinham o poder) e intelectual (valorizado pelas classes que detinham o poder). 

Esta divisão tornou-se marcante durante toda a Idade Média, e no final da mesma, a 

classe dominante naquele período, a nobreza, foi considerada uma classe decadente 

enquanto a burguesia, passou a ser considerada como uma classe útil e produtiva. 

 

 A divisão do trabalho foi se tornando cada vez mais acentuada. Os 

comerciantes se transformam em grandes manufatureiros e disputavam com os artesões das 

cidades, seus instrumentos de produção  e seu mercado, o que ocasionou a compra da 

grande maioria da força de trabalho. A partir deste momento, as ferramentas serão 

substituídas pelas máquinas/ferramentas (Dallaria, 1998).  

 
Com o aparecimento do modo de produção capitalista, a divisão do trabalho passa 

a ser competência da empresa. O aumento da produtividade industrial é visível na 

medida que são realizadas as divisões técnicas do trabalho (Teixeira, 1995). 

 
A ciência passa a ser cada vez mais utilizada à produção bem como para o 

desenvolvimento da técnica e mediante este desenvolvimento surgem novos setores, 

novos ramos de produção (Brittanica, 1995). 

 

 

 

3.2.3. Organização do Trabalho 
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Organização do trabalho nada mais é do que um conjunto de técnicas e regras, 

utilizados no processo de produção, cuja meta é a obtenção de um maior rendimento no 

trabalho (Britannica, 1995). 

 
Não é nenhum segredo que o homem buscou e ainda busca a superação de si 

próprio. Enquanto a natureza leva séculos, milênios para fazer suas modificações o homem 

com o auxílio das tecnologias, as  faz em alguns anos, até mesmo em alguns meses ou em 

alguns minutos. Tal fato se torna incontestável se o tempo de existência do ser humano for 

comparado ao tempo de existência do planeta Terra. O homem moderno data de 100.000 

anos, é um período muito curto ao ser comparar com o planeta Terra que possui bilhões de 

anos, mas apesar disto o homem já pode ser considerado o “dono do mundo” (Singer, 1995). 

 
A partir do século XX, mediante a produção capitalista e com a aplicação de 

técnicas científicas foi possível obter elevado rendimento do trabalhador. Uma das mais 

importantes personalidades da organização científica do trabalho é o engenheiro 

americano chamado Frederick W. Taylor (1856-1915) que no início do século XX sugeriu 

uma abordagem revolucionária para o gerenciamento, fundamentado em sua experiência 

como gerente e como consultor. Taylor na verdade inventou a organização científica do 

trabalho (Kondo, 1995). 

 
Segundo o autor, o taylorismo é um conjunto de regras e técnicas empregadas 

no desempenho de tarefas, e possui como objetivo a obtenção máxima da produção em 

uma unidade de tempo, com o mínimo de gastos possíveis. Com isso, é possível obter 

maior especialização nas tarefas, maior produção de bens, maior precisão na definição do 

tempo de trabalho dispensado à produção de uma mercadoria, através de um grupo de 

operário executando um número limitado de movimentos.  

 
As sugestões de Taylor são resumidas da seguinte forma (Berckouche,1998): 

• Visando a motivação dos trabalhadores selecionados e treinados 

juntamente com o objetivo de que os mesmos cumpram os padrões 

empregando os métodos cientificamente projetados no seu trabalho, 

deve-se empregar o método de remuneração por produção; 

• Os métodos para a realização do trabalho devem ser fundamentados no 

estudo científico, e não apenas no julgamento empírico dos trabalhadores 

ou do contramestre; 
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• O treinamento bem como a seleção dos trabalhadores deve também 

ser fundamentado no estudo científico e 

• Os padrões que estabelecem o conteúdo do trabalho diário deveriam 

também ser fundamentado no estudo científico. 

 
Para que estas sugestões se tornassem efetivas, Taylor tratou de separar o 

planejamento do trabalho de sua execução. Então, desenvolveu engenheiros de produção e 

os outros especialistas a fim de organizar os métodos de trabalho e demais padrões, para 

definir o conteúdo do trabalho. Taylor fez com que os trabalhadores e os 

contramestres se limitassem a executar os planos e a cumprir os padrões (Carvalho e 

Serafim, 1995). Alguns fatores foram extremamente válidos para que o sistema Taylor 

obtivesse sucesso (Kondo, 1995): 

• Os contramestres e trabalhadores daquele período não possuíam 

capacidade tecnológica suficiente para projetar métodos de trabalho 

nem como criar padrões para o conteúdo dos trabalhos diários; 

• O padrão de vida era tão baixo que o estímulo mediante o sistema 

de remuneração por produção proporcionava uma forte motivação para 

que os trabalhadores cumprissem os padrões e, 

• O poder econômico dos empregadores era extremamente mais elevado 

para que prevalecesse sobre a resistência dos empregados a esse 

modo de gerenciamento. 

 
De acordo com o autor, nos tempos de Taylor essas premissas eram realmente 

válidas, porém, estão se tornando cada mais ultrapassadas, pois, os contramestres bem 

como os trabalhadores da atualidade possuem uma boa formação.  

 
Outro fator muito importante é a elevação do padrão de vida, que proporcionou 

uma diminuição na eficácia do sistema de remuneração por produção, como incentivo ao 

aumento da produtividade, e bem como, a força dos sindicatos têm ordenado que, muitas 

decisões que dizem respeito ou afetam a produtividade sejam fundamentadas em negociações 

coletivas.  

Porém, apesar da obsolência das premissas de Taylor, muitas empresas ainda 

utilizam este sistema. O mais claro e preocupante trata-se do subemprego da 

inteligência e da capacidade criativa de milhares de seres humanos. 
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O francês Henry Fayol (1841-1925) levou à frente os princípios técnicos de 

Taylor, desenvolvendo-os e empregando-os para a administração das empresas. Taylor e 

Fayol complementam-se, apesar de discordarem em alguns pontos indispensáveis, 

como por exemplo: a unidade de comando, da qual Fayol não abandonou. Entretanto, a 

maior preocupação de Taylor e Fayol estava voltada àos aspectos técnicos do rendimento 

da força de trabalho. Para que fosse possível o surgimento da “revolução das relações 

humanas” na indústria foi necessário que Henry Ford (1863-1947) anunciasse a 

necessidade de se conceder na produção igual proveito ao “fator humano” que se dera até 

então ao “fator máquina” (Carvalho e Serafim, 1995 ). 

 
Ford pode ser considerado um seguidor de Taylor no que se refere ao aumento 

da produtividade industrial, porém, Ford inovou ao atribuir importância ao problema da 

satisfação dos trabalhadores na empresa, como um modo mais eficaz para a obtenção do 

aumento da produtividade. Para atingir este objetivo Ford desenvolveu a partir de 

1941 uma política de altos salários (na época, o dobro do que se pagava em média por 

dia) juntamente com o oferecimento de prêmios como, por exemplo: pagamento por 

maior produção, por horas extras etc.  

 
No ano de lançamento do modelo T da Ford em 1908, a montagem do veículo 

era realizada em doze horas e vinte minutos, um avanço para a época. A partir de Ford, o 

trabalhador deixou de girar em torno do automóvel que estava sendo montado. A 

linha de produção passou então a desfilar face ao posto do trabalhador. Ford criou 

ritmo aos movimentos e o padronizou, e atingiu dois resultados de extrema importância: a 

alta produção em série e os lucros obtidos das “enormes vendas com menores lucros”. Com 

o avanço tecnológico foi possível a redução do custo da unidade produzida. Entretanto, a 

inovação de Ford encontrava-se na comprovação de que a alta produtividade e os 

grandes lucros independiam um baixo preço de custo, (Berckouche, 1998). 

 

 

 

 

3.2.4. A Motivação Humana 
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Segundo Kaplan, Sadock e Grebb (1997, p. 170) “a motivação é um estado de 

espírito que produz uma tendência em direção a algum tipo de ação”. 

 
Atualmente, as empresas têm enfrentado diversas dificuldades, que vão desde um 

mau atendimento realizado por um funcionário até uma grande crise de mercado. A vida exige 

dos integrantes de uma empresa cada vez mais preparo e discernimento. E, apesar de ainda 

existir o dilema “o maior vence o menor”, é possível mediante a criatividade e a 

capacidade criar um novo dilema (Kondo, 1995). 

 
A vida moderna é o maior obstáculo a ser superado pelas empresas. O homem 

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, etc. Vivendo completamente 

voltado para o lado racional, o qual não gera ótimos resultados sem equilíbrio com o 

emocional (Sturion, 2002). 

 
Algumas empresas se esquecem e deixam de lado, o fato de que o trabalhador é 

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

indispensável para uma boa atuação na sociedade. Por este motivo a motivação é 

fundamental nas empresas, pois ela vem de encontro a essas necessidades. Logo, nada 

é tão fundamental para uma empresa moderna, que está voltada para uma visão do 

futuro, do que sua equipe estar otimista e equilibrada. Além do mais, ser dinâmica, 

prestativa e bem estruturada são características típicas de uma empresa motivada e 

otimista, que certamente, não somente está preparada para qualquer crise do mercado como 

também possui condições plenas de realizar bons serviços e de estar cada vez mais em 

desenvolvimento (Davel e Vergara, 2001). 

 
Apesar de parecer fácil, motivar as pessoas é uma tarefa difícil, pois, depende 

inteiramente da  própria força e vontade interior da pessoa. Maslow estruturou 

conceitualmente o estudo da motivação humana, mediante sua Teoria da Hierarquia das 

Necessidades Básicas, estabelecendo que o ser humano traz dentro de si cinco categorias 

hierarquizadas de necessidades. 

 

 

Figura nr. 05 - Pirâmide da Teoria das Necessidades – segundo Maslow 
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Fonte: Chiavenato (1995. p. 69) 

 

 

Segundo a pirâmide de hierarquia de Maslow o ser humano possui várias 

necessidades internas a serem atendidas. Essas necessidades vão desde um nível mais 

simples até um nível mais complexo.  

 
Iniciando a base da pirâmide tem-se o nível das necessidades fisiológicas que 

dizem respeito a questões como: alimentação, vestuário, moradia dentre outras. De acordo 

com Maslow, quando as necessidades fisiológicas se encontram razoavelmente satisfeitas, 

surge uma nova categoria: a necessidade de segurança. Neste tipo de necessidade estão 

questões como: proteção, algum tipo de filosofia ou religião que fortaleçam a 

crença e a fé, preferência por um trabalho estável, reservas financeiras para o futuro. Um 

terceiro tipo de necessidade (de amor e afeto) aparece quando os dois tipos de 

necessidades descritas anteriormente estão satisfeitos. A pessoa sentirá uma forte 

necessidade de possuir amigos, relacionamentos afetivos, parentes como também uma forte 

necessidade de estar integrado nos grupos a que pertence.  

 
No topo da pirâmide encontra-se a necessidade da auto-realização. Nesta 

necessidade se encontram os desejos de autoconhecimento e de autodesenvolvimento. Neste 

tipo de necessidade a pessoa deseja realizar suas potencialidades (Kondo, 1995). 
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Para Maslow, as pessoas só passavam de um degrau ao outro quando na escala de 

necessidades a anterior já estava satisfeita. Entretanto, estudos recentes monstram que isto 

varia de pessoa para pessoa não podendo assim ser tomado como regra (Robins, 1998). 

 
Herzberg foi mais além nos estudos de Maslow e se voltou aos assuntos 

relacionados ao trabalho, denominando as necessidades fisiológicas e de segurança como 

fatores higiênicos, caso não sejam satisfeitos, geram insatisfação, ao passo que, se 

satisfeitos, não geram insatisfação. Neste contexto, salários, benefícios e condições 

físicas inadequadas de trabalho podem gerar insatisfação e, se apropriados, podem não 

motivar as pessoas (Chiavenato, 1995). 

 
Chiavenato diz que Herzberg denominou de fatores motivacionais, as 

necessidades afetivo-sociais, de estima e de auto-realização. Os fatores motivacionais 

englobam sentimentos profundos de realização, satisfação, crescimento, reconhecimento etc 

e são estes que produzem efeitos duradouros nas pessoas. 

 
De acordo com Chiavenato (1995) a nossa satisfação pessoal deriva dos fatores 

motivacionais. como: 

 
Fatores Higiênico 

• Presentes - Não geram insatisfação 

• Ausentes - Insatisfação 

 
Fatores Motivacionais 

• Presente - Satisfação 

• Ausentes - Ausência de Satisfação 

 
 
Como foi dito anteriormente a motivação depende da própria vontade interior 

e de objetivos do mundo exterior. Trata-se portanto, de uma busca constante, que não 

paralisa a satisfação de uma necessidade, muito pelo contrário, surge uma outra necessidade 

a ser preenchida (Kondo, 1995). 

O ser humano possui medos, angústias, frustrações e limitações e por esta razão a 

motivação é tão importante, pois, através dela é possível conscientizar a todos que 

somos dotados de inteligência, e, que somos capazes de criar e de modificar nosso estado 
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emocional, alcançando a tranqüilidade que nos guia para caminhos mais humanos e mais 

fáceis. Mas atualmente é preciso uma boa “dose” de entusiasmo e autoconfiança. Logo, a 

grande pergunta é: Se a motivação depende da própria vontade, como fazer para que os 

trabalhadores se motivem? É fundamental reduzir ou excluir fatores que possam gerar 

desmotivações. Algumas ações devem ser evitadas pelos chefes ou gerentes (Moller, 1995): 

• Chamar a atenção na frente dos outros; 

• Não cumprimentar; 

• Invadir espaços antecipadamente determinado; 

• Não fornecer apoio psicológico; 

• Comparar desempenho de um trabalhador com outro e 

• Designar dois trabalhadores para uma mesma função. 

 
De acordo com o autor, acredita-se que para se estimular o processo motivacional 

é preciso: 

• a participação e a realização; 

• afeto e o reconhecimento; 

• poder e o prestígio e 

• a perspectiva de futuro e os desafios. 

 
Portanto, é preciso que os trabalhadores estejam cientes do futuro da organização 

e do trabalho a ser realizado, com a oportunidade de enfrentar e vencer os desafios, que são 

estímulos reais às necessidades de estima. Demonstrar afeto, promover a integração dos 

trabalhadores, proporcionar respostas construtivas e reconhecer um bom trabalho, são 

meios poderosos para que as necessidades afetivo-sociais sejam atendidas.  

 
As pessoas que sentem possuir poder, se sentem mais valorizadas e motivadas, e 

tendem a corresponder cada vez mais as expectativas. É necessário que o trabalhador se 

sinta parte fundamental do processo produtivo. Assim é possível despertar um sentimento 

de realização, de autoconhecimento e de autodesenvolvimento. A energia interior criada se 

exterioriza sob ações e atitudes que evidenciam um comprometimento com os objetivos e os 

resultados a serem alcançados (Zarifian,  apud Davel e Vergara, 2001). 

3.2.5. Relações Humanas 

 
Utiliza-se o conceito de relações humanas principalmente em dois sentidos.  
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• O primeiro, para significar o estado de ânimo do agrupamento de seres 

humanos de determinada organização, ou o comportamento, ou a 

atitude de um grupo de dirigentes para com seus dirigidos e  

• O segundo, como o conjunto de ações que possuem como objetivo à 

manutenção e a criação da motivação do grupo. Talvez a melhor 

denominação seria:  Técnicas de Relações Humanas do Trabalho, no 

qual estariam inseridos os comportamentos como: ouvir, incentivar 

trabalhos bem feitos, avaliar de forma correta os desempenhos, utilizar 

ponderação e sensibilidade a fim de resolver problemas interpessoais e 

intergrupais etc (Dutra, 1998). 

 
Outro conceito mais técnico é entender as Relações Humanas no Trabalho como 

uma rede de relações entre os grupos e as pessoas no ambiente de trabalho (Toledo,1981). 

 
Entretanto, sempre existiu esta rede de contatos humanos. Existia quando os 

homens pré-históricos saíam juntos para apanhar plantas e frutos; acentuou-se quando 

caçavam e pescavam em grupo, intensificou-se com o surgimento da agricultura, chegando 

ao auge durante a atividade industrial. A crescente intensificação do trabalho 

juntamente com o avanço das ciências sociais, foram importantes impulsores para o 

aparecimento das Técnicas de Relações Humanas no Trabalho (Britannica, 1995). 

 
Antecedidas pela Filosofia, as ciências sociais (Sociologia e a Psicologia) desde o 

final do século retrasado, passaram a estudar essas relações como um setor importante, que 

são das relações sociais como um todo. Já no início do século passado, por volta da 

década de vinte, começou-se a particularizar o estudo das relações humanas no 

trabalho, de maneira mais sistemática e ampla e, principalmente, direcionada à 

aplicação destes conhecimentos dentro das organizações. E como não poderia deixar de 

ser, foi nesta mesma época que nos Estados Unidos e na Europa, emergiram, como órgãos 

administrativos com funções definidas, os setores que atualmente chamamos de órgãos de 

Administração de Recursos Humanos (Davel e Vergara, 2001). 

 
 
 
3.2.5.1. Importância das Relações Humanas no Trabalho (Davel e Vergara, 2001) 
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O ser humano desde os anos escolares até o fim da sua vida, sente diária e 

intensamente o descontentamento com as frustrações funcionais ou a gratificação do 

estado de ânimo motivado. A oscilação entre “curtir” um trabalho e “padecer” em um 

trabalho nos faz perceber a importância das relações humanas para o ser humano. 

 
O grupo de trabalho não é somente um produtor de serviços ou produtos, mas 

também um importante contribuinte para a felicidade ou frustração de seus membros, 

pois, o homem possui certas necessidades cuja satisfação ou não é determinante para sua 

realização como ser humano. 

 
 

3.2.5.2. Evolução das Relações Humanas 

 
A transformação tecnológica é descrita com cores tristes, pois, na 

civilização dos porões industriais não eram raros os casos de exploração humana 

como o de crianças de 4 a 5 anos sentadas nas bancadas de trabalho (Carmo, 1996). 

 
Foi marcante o contraste que a estrutura humana do trabalho artesanal do século 

XI ao XV, apresentou frente ao período da Revolução Industrial, pois, é possível 

perceber a grande perda de harmonia e auto-realização pessoal gerada pela Revolução 

Industrial em relação às relações humanas (Teixeira, 1995). 

 
Segundo estudiosos das Relações Humanas no trabalho, as características do 

trabalho artesanal eram de grupos pequenos lideradas por um mestre, que se dedicavam 

à fabricação de mercadorias. Havia ainda uma terceira posição, eram os chamados 

journey men ou os oficiais. Ex-aprendizes e futuros mestres e que participavam ativamente 

da produção. A divisão do trabalho escassa, muitas vezes nem existia (Singer, 1995). 

 
Segundo o autor, estabeleciam-se nesses núcleos de trabalho, as relações 

humanas, chamadas de relações primárias, que nada mais é do que o contato de duas 

pessoas, pelo simples prazer de mantê-lo e não objetivando um fim ou a um interesse 

material. Portanto, em tal célula de trabalho os atritos eram escassos, e a posição de cada 

um perante o outro, ou perante à sociedade era definida e segura.  

 
Os Guilds, associações de artesões, eram um tipo de sindicato geral do trabalho, 

atuando nos assuntos legais, profissionais e funcionais. Não admitiam a excessiva 
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capitalização de uma célula; limitavam os lucros, o número de aprendizes e de oficiais de 

cada núcleo. Estabeleciam o tempo que cada componente deveria passar no aprendizado e 

no oficialato e garantiam condições para que os oficiais capazes passassem a ser futuros 

mestres. Alguns desejos básicos do ser humano, como por exemplo, o de consideração, 

afetividade, estabilidade dentre outros, podiam ser realizados de modo adequado na 

realidade social e econômica, na qual era a célula artesanal e o sistema dos Guilds. 

 

É claro que não se trata de um paraíso, pois, fora dessa atividade industrial 

estavam milhões de homens que trabalhavam muito, não possuíam sua dignidade respeitada 

e como se não bastasse eram oprimidos por uma nobreza cujos interesses eram outros. 

Os participantes da atividade industrial não possuíam, em conforto, o que uma pequena 

percentagem de operários possuem atualmente. Entretanto, o que se deve ressaltar é que no 

mundo industrial do artesanato, existia uma situação na qual os desejos do produtor, em 

particular o seu desejo de ser reconhecido como indivíduo, ainda que somente em seu 

universo funcional, eram passíveis de satisfação (Teixeira, 1995). 

 

O movimento artesanal em pleno funcionamento não se surpreendeu com a 

Revolução Industrial, pois, as descobertas dos séculos XV e XVI, o mercantilismo, o 

movimento renascentista e tantas outras causas já haviam abalado o equilíbrio artesanal 

(Singer, 1995). 

 

Com o surgimento do capitalismo tecnológico ocorreu uma ruptura da harmonia 

no trabalho industrial. E apesar de haver um ganho na economia perdeu-se 

psicossocialmente, pois, ocorreu a desvalorização das habilidades como também das 

capacidades profissionais. Qual seria a utilidade do hábil artesão, ou do  quase artista? 

O trabalhador industrial passou a não criar mais um produto, mas sim, colaborar, por 

vezes inconscientemente e mecanicamente, na criação de um produto. O orgulho pelo 

trabalho tendeu a reduzir, já que o mesmo deixou de ser resultado de esforços próprios, e 

passou a ser uma colaboração pouco significativa em um processo mecanizado (Médice e 

Almeida, 1999). 

 
Embora, alguns estudiosos acreditem que as máquinas foram às verdadeiras 

culpadas pelo período sombrio vivido pelo trabalhador industrial outros, porém, 

acreditam que as máquinas não podem ser consideradas como a principal culpada, pois, o 
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número elevado de pessoas reunidas em uma só atividade também pode haver contribuído 

para a infelicidade em questão. Os contatos primários existentes no núcleo artesanal, por 

exemplo, sumiram. O mestre que de orientador e professor passou a ser fiscal e 

representante do patrão. O número de trabalhadores juntos passou de oito para milhares 

em uma indústria, e centenas em um departamento ou seção. As relações entre os 

trabalhadores ou grupos se transformaram em contatos secundários, ou seja, 

fundamentadas na necessidade ou no interesse de serem mantidos (Singer, 1995). 

 
Algumas organizações se caracterizaram e outras ainda se caracterizam por: 

utilização inflexível das regras de cadeia e unidade de comando, estilo de liderança 

autoritário, repartição rígida do trabalho, compostas por funções estreitas e rotineiras 

bem como métodos de planejamento e controle centralizados. Entretanto, estas 

características não só foram como continuam sendo pouco aconselháveis para que haja o 

desenvolvimento e a satisfação pessoal. O esforço que almeja a humanização das 

relações do trabalho tem sido constante, porém, se comprova a cada dia que a eficácia da 

ação de uma empresa, depende, imensamente, desta humanização (Zarifian  apud Davel e 

Vergara, 2001). 

 
No próximo capítulo, encontram-se os modelos sugeridos para a melhoria na 

Qualidade de Vida no Trabalho, quais são os fatores do mundo moderno que refletem na 

produtividade humana, e fazemos uma abordagem do enriquecimento de cargos, e as 

diferentes estratégias da força de trabalho e seus resultados. 
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4.1. QUALIDADE DE VIDA 

 
Para abordar o assunto Qualidade de Vida (QV), destacamos, inicialmente, os 

conceitos de Lipp (1994, p.13):  

Qualidade de vida significa muito mais do que apenas viver (...) 
Por qualidade de vida, entendemos o viver que é bom e 
compensador em pelo menos quatro áreas: social, afetiva, 
profissional e a que se refere à saúde(...) O viver bem refere-se a 
ter uma vida bem equilibrada em todas as áreas. 

 
Riaño, citado por Marques (1996), acredita que a origem do estudo sobre QV está 

na Medicina, relacionada ao tratamento de enfermos crônicos, estendendo-se para os campos 

da Psicologia e da Sociologia. Para o autor, a QV não é apenas um sentimento de satisfação 

ou bem-estar pessoal, mas sim uma valoração que a pessoa faz desses aspectos e de outros 

que considera importantes na sua vida atual e de forma global, em sua vida completa. 

 
Na visão de Rios (1994), a QV se relaciona com o bem-estar através de dimensões 

como: saúde, nível de educação, situação econômica, relações sociais e familiares, moradia, 

atividades recreativas, auto-estima, crenças religiosas, autonomia, domínio ambiental, metas 

na vida e grau de desenvolvimento pessoal. O autor considera que o estudo da QV, na 

Psicologia, se traduz na promoção da saúde e na prevenção do sofrimento humano. 

 
O conceito de QV é, para Camacho (1995), a satisfação de todas as necessidades 

individuais do ser social. Para Jacques (1996), o significado é tão amplo quanto a dimensão 

do ser humano, uma vez que persegui-la significa entender e procurar atender a pessoa em 

suas necessidades integrais, incluindo as áreas biológica, psicológica, social e espiritual.  

 
Miranda (1994, p.21) considera que “.. O principal determinante da QV de uma 

população é o meio - noção que inclui seu modo de vida, tipo e qualidade de alimentação, de 

habitação, de liberdade, de condições de trabalho, de estabilidade cultural e etc”. 

 
Para Brengelmann, citado por Rios (1994), ter QV é desfrutar de liberdade, 

desenvolver iniciativa, cultivar habilmente as relações sociais, estar satisfeito, apresentar 

escassas moléstias psicossomáticas, ingerir pouca medicação, não estar doente, possuir uma 

boa profissão, ter um bom emprego e encontrar sentido na vida. 

Marques (1996, p. 61) enfatiza a dimensão espiritual na QV, considerando que é a 

partir dela que a pessoa realiza sua valoração sobre os vários aspectos da sua vida. Para ela, o 

estudo da QV permite uma visualização dos recursos deficitários e abundantes de uma 
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população, o que favorece a elaboração de um plano de intervenção psicossocial, objetivando 

a promoção de “... uma maior bem-estar advindo tanto da melhoria das várias dimensões 

vividas, como do desvelar do sentido de por quê melhorá-las”. 

 
Podemos perceber então, que o tema qualidade de vida tem sido objeto de reflexão 

devido à busca de melhores condições de vida, devendo ser enfatizada na promoção da saúde, 

englobando diversos fatores que determinam a qualidade de vida do trabalhador. Pode-se 

afirmar, portanto, que a saúde é um dos principais parâmetros, porém há vários indicadores 

que visam quantificá-la, conforme já apresentados.  

 
Na 1ª Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde realizada em 1986, em 

Otawa, foi elaborada a Carta de Ottawa, que propõe, dentre outras atuações, cinco campos 

centrais para a promoção da saúde:  

1. Elaboração e implementação de políticas saudáveis, devendo ser prioridade 

no setor saúde, incluindo legislações, medidas fiscais, mudanças 

organizacionais, além de ações intersetoriais que visem à equidade em 

saúde, distribuição de renda e políticas sociais.  

2. Criação de ambientes favoráveis à saúde, incluindo tanto a conservação do 

meio ambiente e recursos naturais quanto o ambiente de trabalho, lazer, lar, 

escola, cidade, devendo estes ser valorizados pelo setor saúde.  

3. Reforço da ação comunitária, enfatizando o seu poder técnico e político 

para fixar prioridades, propor intervenções e estratégias que assegurem 

melhor nível de saúde, através de informação e educação em saúde.  

4. Desenvolvimento de habilidades pessoais, sendo imprescindíveis 

informações e educação em saúde para que os indivíduos tenham 

consciência da importância do coletivo em saúde e da sua responsabilidade 

para a promoção da saúde e  

5. Reorientação do Sistema de Saúde para priorizar a promoção da saúde, 

além de serviços assistenciais, de acordo com a mudança do paradigma da 

saúde, sendo descartado o modelo biomédico e individualista para o de 

promoção da saúde com abordagem coletiva (Buss, 2000)  

É importante destacar que a promoção da saúde é um dos fatores para garantir 

melhor qualidade de vida do trabalhador. Segundo Minayo, Hartz e Buss (2000, p.10) devem-

se “respeitar a satisfação das necessidades mais elementares da vida humana: alimentação, 
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acesso à água potável, habitação, trabalho, educação, saúde, lazer, conforto, bem-estar e 

realização individual e coletiva”.  

 
Buscando avaliar a QV de um país ou região, os economistas utilizaram, durante 

algum tempo, apenas o conceito de renda per capita. Mais tarde perceberam que este conceito 

não envolvia o nível de desenvolvimento social, surgindo o conceito de padrão de vida, 

buscando abranger os aspectos econômicos e de desenvolvimento sociocultural. 

 
Atualmente são utilizados basicamente, dois índices: 

1. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) elaborado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Este indicador avalia a 

capacidade do indivíduo, ou seja, o que está apto a realizar, através da 

análise das condições de renda, educação, alimentação, saúde, lazer e 

conhecimento, condições de trabalho, segurança contra crimes e 

participação econômica, política e cultural, como elementos fundamentais 

para a qualidade de vida: 

• Renda: avaliada pelo Produto Interno Bruto (PIB) real per capita;  

• Saúde: avaliada pela esperança de vida ao nascer; 

• Educação: avaliada pela taxa de alfabetização de adultos e taxas de 

matriculados nos níveis primário, secundário e terciário combinados. 

 
2. O Índice de Desenvolvimento Social (IDS), que avalia os níveis de 

esperança de vida, grau de alfabetização e distribuição de renda de uma 

população. 

 
Para Minayo, Hartz e Buss (2000) o IDH tem boa aceitação, podendo ser aplicado 

em realidades distintas, mas apresenta limitações para comparar a qualidade de vida entre 

territórios ou mesmo ao longo do tempo, bem como tem dificuldade para delimitar se houve 

crescimento ou desenvolvimento no território. Este indicador foi importante para o 

surgimento de outros, que visam quantificar a qualidade de vida, porém, com menor 

divulgação.  

 
Podemos citar o Índice de Condições de Vida (ICV), desenvolvido pela Fundação 

João Pinheiro, em Belo Horizonte, em 1998 e que foi posteriormente adequado e utilizado 
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pelos demais municípios brasileiros. Este índice que aborda vinte aspectos distintos é 

composto por cinco dimensões:  

1. renda;  

2. educação;  

3. infância;  

4. habitação e  

5. longevidade.  

 
O Índice de Qualidade de Vida (IQV) é um outro indicador, elaborado pela Folha 

de São Paulo, em 1999 que inclui nove itens:  

1. trabalho;  

2. segurança;  

3. moradia;  

4. serviços de saúde;  

5. dinheiro;  

6. estudo;  

7. qualidade do ar;  

8. lazer e  

9. serviços de transporte.  

 
Para Lacaz (2000, p.156) “é inadmissível falar em qualidade do produto sem tocar 

na qualidade dos ambientes e condições de trabalho, o que seria sobremaneira auxiliado pela 

democratização das relações sociais nos locais de trabalho”.  

 
 

4.1.1. Vivendo com Qualidade 

 
De acordo com Moreira (2001), no mundo das idéias de hoje, está disseminado o 

trato com a chamada “qualidade de vida”, em todas as áreas, parecendo ser essa a nova 

panacéia para os males da humanidade. Encontramos diversos textos sobre o assunto, em 

propostas para: uma “filosofia de vida alternativa”; um “novo tratamento ou novo recurso 

terapêutico”; “formas emergentes de atividades físicas” ou “exercícios mentais, relaxamento e 

manuais de auto-ajuda”, dentre outros, sempre para melhorar a vida do cidadão. 

A maioria dessas propostas, que buscam a qualidade de vida, parte do princípio de 

que, alterando-se as estratégias daquilo que é feito ou alterando-se alguns critérios que 
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balizam as ações no dia-a-dia, será possível reverter o quadro da desqualificação da vida atual 

e, como num passe de mágica, estaremos desfrutando de vida qualificada. Assim parece-nos, 

numa primeira análise, que essas propostas são portadoras dos idealismos positivistas 

históricos, tentando mais uma vez afirmar que os meios podem alterar ou até mesmo 

transformar os fins (atitudes incorporadas ao longo do tempo). Isso tudo sem nos esquecermos 

de que, muitas dessas propostas têm um suporte: “a qualidade em educação, a qualidade da 

eficiência no trabalho e a qualidade dos serviços prestados ao consumidor”, apontando para o 

valor mercantil das propostas. 

 
A idéia de qualidade de vida parecia ser um acontecimento novo no final do século 

XX, mas há muito tempo existe uma grande preocupação com o tema e se percebe que, se 

soubermos fazer bom uso da vida, ela será longa o suficiente. 

 
Nas propostas de qualidade de vida da atualidade, o sentido de prolongar a vida é 

um valor por si só, descartando-se as preocupações sobre como usamos essa vida. Prolongar a 

vida é um valor biologicamente desejável, posto como um valor cultural. Prolongar a vida 

hoje torna absoluta a cronologia, traduzida como longevidade e esperança de vida, e a falta de 

cuidados para atingir esse fim é alertada por campanhas contra seus riscos, pelo valor 

negativo para as finanças públicas nos gastos com a saúde. Não faz parte da preocupação 

atual do movimento de qualidade de vida o que cada um deve fazer com sua vida, bem como 

na relação que cada um estabelece com a vida de seus semelhantes, quando beneficiado com o 

aumento dos anos que deverá viver. 

 
A indagação a ser feita nesse momento é: Aumentar o tempo de duração da vida 

por que e para quê? Como apenas um exemplo dessa preocupação, lembramos Simões (1996), 

quando, em seus escritos sobre a terceira idade, já faz referências elucidativas a esse respeito, 

ao afirmar que as ciências biológicas procuram, de várias maneiras, prolongar a vida dos 

indivíduos. No entanto, também menciona que, embora o desenvolvimento esteja 

contribuindo para prolongar a vida, socialmente, aqueles que chegam à vida avançada sofrem 

vários preconceitos. Para Rodrigues (1994), diante disso devemos olhar para o passado como 

sinal de alerta a fim de aprendermos, para um futuro muito próximo. 

O tema qualidade de vida é presente, e pensá-lo para o futuro, com base nas 

perspectivas do presente, é necessário para as prospectivas futuras. Assim, “o jogo de devir é 

uma prodigiosa complexidade”. (Morin, 1986, p.312). 
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O século XX foi considerado do desenvolvimento, de grandes descobertas, mas, ao 

mesmo tempo, foi de convulsões, de horrores, de holocausto, de guerras.  

 
Para Moreira (2001), o desenvolvimento trouxe o subdesenvolvimento: o 

progresso foi experimentado e, com ele, as regressões. Vivenciou-se, nesse período, o 

verdadeiro significado de crise, quando os perigos conviveram com as oportunidades de 

mudanças. 

 
Qualidade de vida significa vivenciar tudo isso ao mesmo tempo, motivo 

suficiente para realizarmos propostas, em qualquer área do conhecimento humano, que levem 

em consideração a interdependência de ver, perceber, conceber e pensar. Isso só é possível 

por meio do conhecimento complexo, pois este reconhece os limites do próprio ato de 

conhecer, segundo Moreira (2001). 

 
Para Morin (1986, p.88), “um antigo real, que acreditávamos seguro, verificável, 

racional, está agonizando. De fato, ele continha sonho, era alucinatório e histérico. (...) 

Precisamos começar descobrindo que a idéia está doente, que o pensamento está doente, que o 

real está doente. Precisamos não perder a idéia. E saber, desde já, que precisamos esclarecer 

aquilo sobre o que estamos cegos e o que nos cega; compreender que nossos problemas vitais 

agem na infraconsciência, no invisível e no inconcebível. Podemos, portanto, a partir dessa 

primeira conscientização, começar a caminhada sem medo e reconsiderar tudo, a fundo. 

 
Tentar caminhar em propostas que visem à qualidade de vida exige de nossa parte 

grande abertura, que só é possível se conseguirmos despojar-nos de nossos arcabouços atuais 

de pensamentos. De nossa premissas inquestionáveis, de nossa forma de ver a realidade, há de 

se ter disposição de considerar uma outra forma de entender o mundo e a própria vida. O 

desafio maior está em caminharmos na direção de mudar a nossa maneira de pensar, de agir e 

sentir.  

 
 
 
 
 
4.1.2. Lazer e Qualidade de Vida 

 

Ao se abordar a questão da qualidade de vida relacionada ao lazer, além da 

colocação de uma hierarquia de necessidades, que não raro aparece, enfoca-se a questão de 
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uma perspectiva “terapêutica”, que é preferível classificar como “funcionalista”, ou seja, 

como se o lazer fosse uma válvula de escape para a falta da qualidade de vida, ou da baixa 

qualidade de vida de uma sociedade.  

 

Raramente se aborda a questão da possibilidade da vivência de valores 

diferenciados no lazer, que permitam alicerçar uma qualidade de vida não apenas num final de 

semana, mas no cotidiano de nossas vidas, mediante consideração de valores que questionem 

a própria ordem estabelecida. 

 

É importante ressaltar que o entendimento do lazer não pode ser efetuado “em si 

mesmo”, mas como uma das esferas de ação humana historicamente situada. Outras opções 

implicariam apenas parcial e abstratamente as questões relativas ao lazer. É impossível 

abordar, por exemplo, as questões do lazer isoladas do trabalho e educação. 

 

Para Vianna (1999), a observação da prática do lazer na sociedade moderna é 

marcada por fortes componentes de produtividade. Valorizam-se a performance e o produto, e 

não o processo de vivência que lhe dá origem; estimula-se a prática compulsória de atividades 

denotadoras de moda ou status. Além disso, o caráter social requerido pela produtividade 

confina e adia o prazer para depois do expediente, nos fins de semana, períodos de férias ou, 

mais drasticamente, para a aposentadoria. 

 

Conforme Bom Sucesso (1998), entender o lazer como um campo específico de 

atividade, em estreita relação com as demais áreas de atuação do homem, não significa deixar 

de considerar os processos de alienação que ocorrem em quaisquer dessas áreas. Entender o 

lazer como espaço privilegiado para manifestação do lúdico na nossa sociedade não significa 

absolutizá-lo ou, menos ainda, considerá-lo como único. Tudo isso parece ser uma postura 

que contribui para abrir possibilidades de alteração do quadro atual da vida social, tendo em 

vista a realização humana, com base em mudanças no plano cultural. 

 

Quando se perguntam às pessoas qual a importância do lazer em suas vidas, para 

alguns autores a resposta fica em 7º lugar numa escala de prioridades. Para Moreira (2001), 

isso se deve a pouca “ressonância social do lazer”, ainda não visto como um direito social, 

também pertencente à hierarquia de necessidades. 
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Mas quando se vive com pessoas, pode-se ver claramente a importância do lazer 

como busca do significado para suas vidas. Além disso, muitas pessoas fazem lazer sem saber 

que estão fazendo. Porque, via de regra, o que se chama de lazer é o que é veiculado pela 

mídia como sendo lazer.  

 

Para Sampaio (1999), muito se fala da péssima qualidade de vida que há nas 

grandes metrópoles. A mudança na percepção da importância do lazer na vida das pessoas 

poderia trazer mudanças nesse aspecto. Seria uma mudança de valores. 

 

Falar numa política de lazer significa falar não só de uma política de atividades, 

que na maioria das vezes acabam por se constituir em eventos isolados, e não em política de 

animação como processo, como cita Rodrigues (1994). Significa falar em redução de jornada 

de trabalho, sem reduções de salários, e, portanto em uma política de reordenação do tempo, 

em uma política de formação de quadros profissionais e voluntários, para trabalharem de 

forma eficiente e atualizada.  

 
O lazer tem sua especificidade inclusive como política pública, mas não pode ser 

tratado de forma isolada de outras questões sociais. O lazer e a segurança precisam ser 

tratados, não como mero esforço de entretenimento, que pode camuflar uma situação de 

violência, melhor dizendo (porque somos violentados, de várias formas, no nosso cotidiano, e 

não apenas em assaltos, seqüestros e casos extremos de violência). A busca do convívio social 

e da felicidade não precisa de justificativas.  

 
Para Kosteski (1999), a qualidade de vida das pessoas não precisa ser justificada 

por critérios de produtividade, em uma perspectiva meramente “utilitarista” da questão. É 

uma questão de “valoração”, crítica e mudança de valores e, para isso, a vivência do lazer, 

que supere os padrões do “consumismo”, pode contribuir.  

 
Qualidade de vida deve ser entendida como um direito de todos os cidadãos, 

direito esse que deve ser conquistado com um somatório de ações individuais positivas em 

favor do ambiente no qual estamos inseridos. 

 
Em relação à abrangência, Morin (2000) afirma que os fatos avançam não de 

modo frontal, como um rio, mas por desvios. Desvios estes fruto de inovações ou criações 

interiores, de acontecimentos ou mesmo de acidentes exteriores. Nessa proposta, o termo 



 

 

69 

qualidade se altera e se molda ao longo da história, canaliza-se na atualidade, na relação entre 

qualidade e vida, ou seja, o princípio presente é conceber, discutir, avaliar, buscar e ter 

“qualidade de vida”.  

 
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 

vivências interiores significativas, constituem-se fator de satisfação e felicidade. 

 
Para refletir a respeito, tomem-se os versos de Jorge Luiz Borges no poema 

“Instantes”, que diz “Se eu pudesse viver novamente a minha vida (...) teria mais problemas 

reais e menos problemas imaginários”. Moreira (1992, p.55) confrontando o fenômeno 

corporeidade do corpo pensado e do corpo vivido, realça:  

 
Estranha constatação da opção pelo corpo pensado. Ele é 
prisioneiro do tempo, do trabalho, do tornar tudo ágil, limpo, sem 
problemas. Esse corpo é concretamente ingênuo e, por essa razão, 
prisioneiro de ideologias opressoras. O corpo pensado tem uma vida 
produtiva, ganha títulos, diplomas de honra ao mérito e até 
diplomas de operário padrão; é reconhecido socialmente, atinge a 
plenitude de poder ou é atingido pelos tapinhas nas costas da chefia 
imediata. Corpo pensado que sempre pensa no futuro, mas no 
presente, no hoje, no aqui consigo mesmo, com os outros e com as 
coisas. 

 

Com o progresso tecnológico-científico representado pelo desenvolvimento da 

informática, das redes de comunicação, do avanço das pesquisas científicas, pelo aumento da 

expectativa de vida, pela possibilidade da manipulação genética capaz de modificar a 

condição humana, pelas preocupações com o meio ambiente, surgem algumas indagações 

sobre a qualidade de vida. 

Será que qualidade de vida pode ser associada apenas à aquisição de dinheiro ou 

bens materiais? A aquisição de qualidade de vida é restrita àqueles que têm prestígio social e 

intelectual? A qualidade de vida do ser humano pode ser tratada de forma semelhante à vida 

de uma máquina? 

 

Para Moreira (2001), visualizar qualidade de vida mediante o enfoque de acúmulos 

de riquezas materiais é desconsiderar as ações humanas do meio no qual estamos inseridos. 
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Condicionar oportunidades de conhecer e escolher um repertório de valores pertencentes à 

sociedade em que o indivíduo está presente, é um outro fator que restringe a proposta. 

 

As sociedades domesticam os indivíduos por meio de mitos e idéias, que, por sua 

vez, domesticam as sociedades e os indivíduos, mas os indivíduos poderiam, reciprocamente, 

domesticar as idéias, ao mesmo tempo controlar a sociedade que os controla (...) As idéias 

existem pelo homem e para o ele, mas o homem existe também pelas idéias e para elas. Logo, 

somente podemos utilizá-las de maneira apropriada, se soubermos de maneira muito clara, a 

também, como servi-las. (Morin, 2000, p.29) 

 

Neste novo milênio, fala-se de qualidade de vida aliada à obtenção de saúde, 

melhores condições de trabalho, aperfeiçoamento da moradia, boa alimentação, uma educação 

satisfatória, liberdade política, proteção contra a violência, usufruir as horas de lazer, 

participar de atividades motoras e esportivas, necessidades de conviver com o outro ou então 

almejar uma vida longa, saudável e satisfatória. 

 

Para Rodrigues (1994), devemos considerar a qualidade de vida humana como 

meio de preservação da vitalidade e da diversidade do planeta Terra. Assim também devemos 

nos concentrar na melhoria das condições de vida das pessoas, com base na construção de 

valores, economias, sociedades, diferentes da maioria existente no mundo hoje. 

 

Viver de forma sustentável depende da aceitação do dever e  da busca da harmonia 

com as outras pessoas e com a natureza. As regras básicas são:  as pessoas devem cuidar e 

compartilhar o planeta Terra. A humanidade não deve tomar da natureza mais do que ela pode 

repor. Isso significa adotar estilos de vida e caminhos para o desenvolvimento, que respeitem 

e funcionem dentro dos limites da natureza. (Munro 1991, p. 8) 

 
Há um senso comum, em nossa sociedade, que associa qualidade de vida com o 

fato de possuir recursos financeiros. Para muitas pessoas, viver bem, ser feliz, ter qualidade de 

vida, necessariamente passa por ser rico, ganhar na loteria, ser possuidor de muitos bens, 

como carros, iates, casas, fazendas, ou seja, tudo que tem relação direta com a aquisição de 

bens materiais.  Para Vianna (1999), experiências filtradas e administradas pelo próprio 

indivíduo convertem-se em padrões significativos e significantes para a vida, sejam eles 

construídos de prazer ou desafios, de acontecimentos grandes ou pequenos. É proporcionar o 
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início de uma caminhada, o ponto de partida, não o ponto de chegada, independentemente das 

pedras que o mundo produtivo e rentável coloca, é ir a busca dos encontros, dos incentivos, 

dos desafios, dos projetos, das incertezas, dos desejos e, sem dúvida, dos sonhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 
A Qualidade de Vida no Trabalho é um modelo que surgiu na década de 50, na 

Inglaterra a partir dos estudos de Eric Trist e de colaboradores do Tavistock Institute que  

pretendiam analisar a relação indivíduo-trabalho-organização. Esses pesquisadores 

desenvolveram uma abordagem sócio-técnica da organização do trabalho, tendo como base a 

satisfação do trabalhador no trabalho e em relação a ele (Rodrigues, 1991). 
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O trabalho e o ambiente do trabalhador constitui-se, ao longo da história, um 

importante e talvez o principal, determinante da forma de organização das sociedades, sendo o 

meio através do qual o homem se desenvolve e sobrevive. Porém, a deterioração da qualidade 

de vida se manifesta por meio de diversas formas, e, aliada ao impacto decorrente da forma de 

trabalho, tem-se a influência das organizações sobre a personalidade do indivíduo.  

 
A possível repercussão negativa do trabalho sobre o indivíduo fez surgir estudos 

visando adequar o trabalho e a estrutura das organizações às necessidades dos trabalhadores, 

buscando assim a satisfação e a melhoria do desempenho profissional. Os estudos da QVT 

reforçaram as pesquisas sobre motivação, satisfação, fatores ambientais e ergonômicos, 

proporcionando uma visão mais completa da situação do homem em relação ao trabalho.  

 
Nos estudos da QVT pode-se identificar: a resolução de problemas com a 

participação dos trabalhadores, a reestruturação da natureza básica do trabalho, a inovação no 

sistema de recompensas e a melhoria no ambiente de trabalho, como sendo os principais 

fatores e elementos comuns  à maioria dos autores que tratam do assunto. 

 
Especificamente sobre a relação da Qualidade de Vida com o trabalho, Kahn 

(1984) cita os estudos realizados por Campbell, Converse e Rodgers no qual os autores 

identificam os aspectos que mais influenciam a qualidade de vida de um indivíduo:  

• em primeiro lugar, eles apontam as atividades fora do trabalho;  

• em segundo, a vida familiar;  

• em terceiro, o padrão de vida que depende do trabalho e o trabalho, 

propriamente dito e 

• em quarto lugar, os autores observaram que metade dos pesquisados 

concordam que a maioria das coisas que acontecem em suas vidas 

envolvem, direta ou indiretamente, seus empregos. 

Kahn (1984), deixa patente em seus estudos, a expectativa e a angústia do 

trabalhador quanto à interferência cada vez maior do trabalho em seu espaço de vida. Para o 

autor, há uma relação inseparável entre a QVT e a qualidade de vida global. 

 

Contudo, a partir da década de 60, houve um novo impulso nos movimentos de 

QVT, foram desenvolvidas inúmeras pesquisas sobre melhores formas de realizar o trabalho, 

enfocando aspectos da saúde e bem-estar geral dos trabalhadores.  
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Vieira (1996) comenta que o ano de 1974 caracterizou-se pelo início do 

desaceleramento dos estudos da QVT, causado pela crise energética, pelo aumento do preço 

do barril do petróleo, e pela alta inflação que atingiu os países do ocidente. Esse fato exigiu 

das empresas, uma especial atenção na luta por sua sobrevivência, e levou as organizações a 

deixar os empregados em segundo plano.  

 

Conforme o autor, o grande impulso, deu-se no final da década de 70, com a 

constatação da diminuição do comprometimento dos empregados em relação ao seu trabalho, 

justamente quando acontecem lutas entre os trabalhadores e estudantes contra o sistema 

taylorista/fordista de produção. Como resultado das pressões dos trabalhadores, e também, em 

decorrência da constatação de que formas mais democráticas de gerenciamento do trabalho, 

aliadas a tarefas complexas, constituíam as bases para um aumento de produtividade em um 

contexto econômico-tecnológico, houve então. O interesse das organizações acerca das 

questões da QVT. 

 

No Brasil a partir dos anos 80, começaram a ser feitos estudos, ainda muito 

influenciados pelos modelos estrangeiros de QVT. Dentre os pólos de desenvolvimento das 

pesquisas, destacam-se a Embrapa, em Brasília, e as Universidades Federais do RGS e MG.  

 

Quirino e Xavier (1987, p. 72), destacados pesquisadores brasileiros sobre QVT, 

consideram que, só recentemente, a abordagem da Qualidade de Vida, tem sido aplicada à 

situação de trabalho. Segundo eles, “... ela tem representado, na literatura de organizações e 

de recursos humanos, o aspecto globalizante do que antes era abordado através de estudos de 

motivação, de fatores ambientais, ergonômicos e de satisfação no trabalho”. 

 
A QVT é, na visão de Limongi e Assis (1995), uma compreensão abrangente e 

comprometida sobre as condições de vida no trabalho incluindo aspectos de bem-estar, 

garantia de saúde e segurança física, mental e social e capacitação para realizar tarefas com 

segurança e bom uso da energia pessoal. 

 

Para proporcionar condições para que haja melhora na qualidade de vida no 

trabalho e do trabalhador algumas empresas preocupadas com este enfoque e em manter 
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também a qualidade de seus produtos e a produtividade têm utilizado estratégias para 

favorecer estas condições, como por exemplo:  

 
• a ginástica laboral; 

• períodos de descanso dentro da rotina do trabalho (pausas) e 

• maior participação do trabalhador na organização e tomada de decisões no 

processo de produção. 

 
Segundo Cocco (2001) as empresas devem pensar na saúde do trabalhador sob 

nova perspectiva, a da promoção à saúde no trabalho, que tem reflexos na competitividade das 

empresas e do próprio país, além de investir na qualidade de vida no trabalho e do 

trabalhador. Isso ocorre pelo fato de que determinados aspectos são importantes tanto para a 

empresa quanto para o país, como é o caso do custo com os dias de afastamento, a retirada 

precoce do trabalho por invalidez e os acidentes de trabalho. Devemos ainda considerar a 

relação saúde mental e trabalho, uma vez que se tem elevado o número de pessoas 

acometidas, principalmente por distúrbios leves, como ansiedade, tristeza, depressão e stress. 

  
A qualidade de vida no trabalho (QVT), de acordo com Chiavenato (1999, p. 391) 

“representa em que graus os membros da organização são capazes de satisfazer suas 

necessidades pessoais através do seu trabalho na organização”.  

 
O autor destaca ainda, os fatores envolvidos na QVT, que são: “a satisfação com o 

trabalho executado; as possibilidades de futuro na organização; o reconhecimento pelos 

resultados alcançados; o salário recebido; os benefícios auferidos; o relacionamento humano 

dentro do grupo e da organização; o ambiente psicológico e físico do trabalho; a liberdade e 

responsabilidade de decidir e as possibilidades de participar de decisões”.  

 
De acordo com Nadler e Lawer  apud Chiavenato (1999, p. 392) a QVT está 

fundamentada em quatro aspectos: 

1. Participação dos funcionários nas decisões; 

2. Reestruturação através do enriquecimento de tarefas e de grupos 

autônomos de trabalho; 

3. Inovação no sistema de recompensas e no clima organizacional e 

4. Melhoria no ambiente de trabalho tanto físico quanto psicológico. 
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As diversas abordagens teóricas e enfoques sobre QVT denotam uma preocupação 

marcante com os aspectos internos da organização, particularmente, com o desenho do cargo 

e as condições físicas do ambiente de trabalho. Neste contexto, o homem tende a ser enfocado 

apenas como um ser produtivo, sendo deixado de lado o ser humano total que interage não só 

com o ambiente organizacional, mas, principalmente, com o ambiente externo que abrange, 

entre outros aspectos, a família, os amigos, e as atividades de cultura, lazer e religião. 

 
Devemos considerar, que os conceitos de QVT diferem em alguns aspectos, 

demonstrando que ainda não existe nada de definitivo, o que torna dinâmico seu estudo por 

parte de diversos autores, conforme citados por Sant’anna e Moraes (1999), e que se 

apresentam da seguinte forma: 

• Os modelos de Walton (1973), Lippitt (1978), Westley (1979) abordam a 

QVT de maneira mais global; 

• Autores como Huse e Cummings (1985); Nadler e Lawler (1983); Davis e 

Werther (1983), se preocuparam com aspectos mais específicos como 

cargo; 

• Thérialut (1980), enfoca mais a questão da remuneração;  

• Outros autores enfocam o ambiente físico de trabalho e  

• As dimensões básicas da tarefa são analisadas por Turner e Lawrence, 

(1973); Hackman e Lawler (1971); Hackman e Oldham (1975). 

 
Westley (1979) comenta que a QVT é aplicada numa diversidade de mudanças 

propostas nas organizações de trabalho, o que leva a uma confusão considerável. Fernandes 

(1988) esclarece, no entanto, que os diversos conceitos de QVT voltam-se, geralmente, para 

três principais aspectos:  

 
1. a reestruturação dos cargos e novas formas de organizar o trabalho;  

2. a formação de equipes de trabalho semi-autônomas ou auto-gerenciadas e  

3. a melhoria do meio ambiente organizacional. 

 
Para Walton (1973, p.11)  

A expressão Qualidade de Vida tem sido usada com grande 
freqüência para descrever valores ambientais e humanos, 
negligenciados pelas sociedades industriais em favor do 
avanço tecnológico, da produtividade e do crescimento 
econômico.  
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Westley (1979) aponta como pontos fundamentais da QVT os indicadores: 

• econômicos (equidade salarial, tratamento diferenciado e traz insegurança);  

• políticos (segurança no emprego, direito a trabalhar e não ser discriminado 

e traz a injustiça); 

• psicológicos (conceito de auto-realização e traz a alienação) e  

• os sociológicos (participação ativa nas decisões no processo de trabalho, e 

traz a anomia, ou seja, a falta de envolvimento moral com o trabalho.  

 
Davis e Werther (1983), consideram que os fatores como supervisão, condições de 

trabalho, pagamento, benefícios e projetos do cargo, afetam a QVT, sendo a natureza do cargo 

o fator que envolve mais intima e diretamente o trabalhador, já que um cargo interessante, 

desafiador e compensador representam uma boa vida de trabalho. Segundo eles, o Projeto de 

Cargo e a QVT são influenciados por fatores ambientais, organizacionais e comportamentais. 

 
Os autores Davis e Werther (1983), vêem os próprios empregados, a administração 

e os sindicatos como barreira ao sucesso dos programas de QVT, por temerem os efeitos das 

mudanças ocorridas em sua implantação. O rompimento dessa barreira se dá através da 

informação e explicação dos responsáveis pelos programas e necessidades de mudanças, pelos 

resultados esperados e pelas garantias que proporcionam, pois o sucesso de um programa de 

QVT, exige a participação dos gerentes chaves, dirigentes sindicais e empregados afetados. 

 
Conforme já citado neste trabalho, os autores Huse e Cummings (1985) destacam a 

preocupação com o bem estar do trabalhador, com a eficácia organizacional e com a 

participação dos trabalhadores nas decisões e problemas do trabalho, como sendo dois fatores 

de fundamental importância e que devem ser focados no processo da QVT 

De um ponto de vista mais amplo e pouco tradicional, Handy (1978, p.273) afirma 

que “... a QVT influencia ou é influenciada por vários aspectos da vida fora do trabalho. 

Logo, se faz necessário uma análise da vida do trabalhador fora do meio organizacional, para 

que se possa medir a importância e interligação destas “duas vidas”. 

 
A partir de várias pesquisas sobre a relação dos fatores organizacionais e 

individuais, Vrendenburgh e Sheridan, citados por Rodrigues (1991), sugerem que o 

contentamento com a vida é uma construção do conceito sobre a satisfação com os domínios 

específicos da vida, tais como: a experiência de trabalho e a família. A partir dessa colocação 
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Rodrigues (1991, p.98) afirma que “... a QVT é um ponto vital, não só para a realização do 

homem no trabalho, mas também em toda a sua existência”. 

 
As atuais tendências da Administração de Recursos Humanos nos levam a refletir 

sobre a pertinência de agregar à concepção atual de QVT, uma abordagem mais ampla, com 

uma visão integradora dos ambientes interno e externo da organização, para uma efetiva 

Qualidade de Vida do indivíduo no trabalho e fora dele. 

 
Assim, para uma empresa que passa por um processo de redefinição de sua 

estrutura e filosofias de negócio, é necessário que se compreenda a transformação da função 

das pessoas nos processos. Muito mais importante do que a empresa ter um conceito de 

qualidade de vida no trabalho, é fundamental que se estabeleça uma política de valorização da 

participação das pessoas, identificando o que tipo de influência tal conceito exerce sobre elas.  

 
Portanto, entende-se que a QV deve ser compreendida e incorporada ao discurso 

daqueles que buscam desenvolver um ambiente saudável dentro da organização. Não somente 

nos aspectos do ambiente físico ou em questões relacionadas à remuneração e segurança do 

trabalho devem ser focados. Mas também, proporcionar às pessoas espaço para que explorem 

suas idéias e oportunidades ampliando o horizonte de democracia na empresa.        

 
Logo, ao se falar em QVT, fala-se em democratização do ambiente de trabalho e 

satisfação do trabalhador, indo ao encontro “da busca para humanizar as relações de trabalho 

na organização, mantendo uma relação estreita com a produtividade e principalmente com a 

satisfação do trabalhador no seu ambiente de trabalho. Constitui-se, ainda, em condição de 

vida no trabalho, associada ao bem-estar, à saúde e à segurança do trabalhador” (Búrigo, 

1997, p. 30).   

Dentro desta idéia, Guimarães (1995), sugere uma concepção ampla de QVT 

relacionada com qualidade de vida em geral, o que inclui a conquista da cidadania por parte 

do trabalhador, mantendo uma relação direta com a democratização industrial, enquanto 

compartilha do poder de decisão entre gerências e trabalhadores, assumindo-se uma forma de 

participação plena em todos os níveis decisórios. 

 
Em síntese, corrobora-se as idéias de Guimarães (1995) que reconhece que a QVT 

está relacionada com o projeto ergonômico dos postos de trabalho, referente à organização, 

limpeza, segurança, conforto ambiental, controle da poluição física e acústica, controle da 
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temperatura e da luminosidade, embora não se restrinja exclusivamente às condições físicas, 

incluindo também itens como oferecimento de benefícios sociais e, o mais importante, as 

relações de trabalho e o ambiente social, onde é proporcionado ao trabalhador o seu 

desenvolvimento como pessoa capaz de refletir e de produzir idéias.  

 
 
4.2.1. O Desenvolvimento Organizacional e a Qualidade de Vida no Trabalho 

 
As técnicas do desenvolvimento organizacionais aplicadas a QVT possibilitam 

uma visão ampla do assunto, considerando não somente a satisfação do indivíduo, mas 

também a perspectiva do empregador e da sociedade, para isso o conceito de Qualidade de 

Vida no Trabalho é como um conjunto de questões e processos que interagem com objetivo 

de melhoria da vida no trabalho. 

 
Para Nurick (apud Bowditch e Buono, 1992), os fatores que se relacionam a 

Qualidade de Vida no Trabalho são: 

• uma filosofia com os valores que incentivam a colaboração, a igualdade e o 

humanismo; 

• estruturas e métodos para a mudança organizacional, uso de consultores ou 

estratégias de Desenvolvimento Organizacional para a mudança; 

• processos humanos para solução de problemas e participação nas decisões, 

visando melhorias nas relações grupais e 

• um conjunto de resultados baseados em avaliações holísticas para questões 

como satisfação no trabalho, produtividade individual e eficácia 

organizacional. 

 
O desenvolvimento de uma filosofia que incentive os valores humanistas nas 

organizações será o princípio deste modelo, no qual os valores serão formalizados com base 

em um plano de ação e nas intervenções realizadas, surgindo um sistema informal onde os 

processos humanos ocorrem em níveis interpessoal e grupal, e, a avaliação ocorrerá no final 

do ciclo podendo afetar a filosofia, as estruturas e os processos. 

 
Os objetivos deste modelo de análise são oferecer: uma visão sistemática das 

múltiplas forças que existem nas organizações; um mapeamento para mostrar as diversas 

interações entre os componentes, descrevendo os relacionamentos entre as partes, que será 

utilizado para diagnóstico, planejamento e implementação das mudanças organizacionais. E 
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por final, a análise do fluxo de dados, procurará através da interação dos componentes 

descobrir as causas e não tratar os sintomas. 

 
 
4.2.2. Qualidade Através das Pessoas 

 
O desenvolvimento da qualidade possui como objetivo preencher a lacuna 

existente entre o que as pessoas verdadeiramente fazem, e o que efetivamente poderiam 

fazer, ao se dedicarem, oferecendo o melhor de si. Uma importante pesquisa envolvendo 

a força de trabalho nos EUA, conduzido pelo Fórum de Assuntos Públicos, revelou os 

seguintes e preocupantes resultados (Moller, 1995): 
 

• menos de 25% dos funcionários respondem “sim” quando lhes é 

perguntado: você sempre dá o melhor de si?; 

• metade dos entrevistados disseram que não realizavam mais esforços do 

que o necessário em seu trabalho para manterem seus empregos e. 

• 75% dos funcionários admitiram que sua eficiência poderia ser maior 

do que a que estavam empregando no momento. 

 
Ainda segundo o autor os funcionários afirmaram que o fato de não se sentirem 

motivados a realizar o esforço que realmente eram capazes de realizar gerava um desempenho 

pouco satisfatório. Essas descobertas são extremamente válidas para grande parte das 

organizações. 

 
A qualidade pessoal é o fundamento para qualquer outra qualidade, e o futuro 

da organização está diretamente relacionado com a capacidade do indivíduo em atender 

aos requisitos que o mundo altamente competitivo lhe solicita (Davel e Vergara, 2001). 

O foco dos peritos em qualidade tem sido a qualidade do produto e a 

qualidade das organizações produtoras de bens. Aparentemente percebe-se que 

pouquíssima atenção à qualidade das pessoas está sendo dispensada, apesar de os 

esforços serem fundamentais para a qualidade do produto e do serviço (Martins, 2001). 

 
A melhor maneira de iniciar o desenvolvimento da qualidade de vida dos 

funcionários, bem como qualidade de vida no trabalho é através do desempenho e da 

atitude dos funcionários rumo à essa qualidade. Além disso, é a qualidade pessoal que 

inicia uma reação em cadeia de sucessivos melhoramentos, onde estes indivíduos estão 
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inseridos. Os produtos e serviços de qualidade superior são gerados por departamentos 

com altos índices de qualidade. Assim sendo, a qualidade conduz à uma “cultura” em todas 

essas áreas, exercendo enorme influência sobre a organização em geral (Martins, 2001). 

 
Uma organização de qualidade possui clientes e ambientes satisfeitos. Além do 

mais, são estes que simbolizam melhores resultados financeiros, aprimoramento de imagem 

e futuro brilhante. É mediante o sentimento de orgulho em relação às conquistas da 

organização que surge o espírito de equipe, de alta qualidade pessoal, de bem-estar e de 

encorajamento do desenvolvimento de um ambiente criativo (Moller, 1995). 

 
Portanto, como o futuro de uma organização pode ser determinado pela qualidade 

pessoal e pela qualidade do ambiente oferecido aos colaboradores, é tarefa da gerência e 

mais especificamente do departamento de RH, motivar as pessoas; este recurso é 

extremamente valioso já que induz o funcionário a dar o melhor de si. É necessário, então, 

que a organização convença seus funcionário a oferecer um alto padrão de qualidade 

pessoal, deixando claro à eles, que não é somente a organização que se beneficia com 

um bom trabalho realizado. É preciso que haja ou que seja criada uma cultura voltada 

para as mudanças, pois, somente assim será possível criar uma sinergia entre os 

colaboradores, que permitirá fluir a criatividade e a iniciativa, e então, o futuro será 

espetacular se todos em uma organização estiverem comprometidos profundamente (Costa, 

2000). 

 
 
 
 
 
 
 

4.2.3. Qualidade de Vida no Mundo Moderno 

 

Parece que o emocional dos seres humanos foi atingido em cheio pela 

globalização. Com o intuito de se proteger dos avanços tecnológicos e conseqüentemente não 

perder seu emprego o homem se colocou dentro de uma redoma de concreto. Assim sendo, o 

diálogo nas áreas e departamentos, tornou-se restrito ao campo profissional. As 

competições acirraram o medo. Conversar sobre doenças e problemas familiares? Jamais. A 

afeição foi abortada das organizações fazendo crescer os índices de improdutividade. As 
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organizações preocupadas com tais constatações passaram a procurar treinamentos e 

métodos diferenciados objetivando levar bem-estar aos seus funcionários (Sturion, 2002). 

 

De acordo com Marchet ( apud Sturion, 2002) “É uma utopia dizer que os 

problemas devem ficar do lado de fora da empresa. Não temos chave liga-desliga”. A vida 

profissional está totalmente ligada com a vida pessoal e viver com qualidade tem sido 

extremamente difícil em um mundo com alto desenvolvimento tecnológico e baixo 

desenvolvimento humano. Apesar da tecnologia ter avançado esqueceu-se do seu 

gerador, o homem.  

 
 

4.2.4. Conseqüências do Mundo Moderno  

 

Atualmente vive-se num mundo cada vez mais arrojado e dinâmico, porém, tem-se 

cada vez menos tempo de usufruir o que conquista-se com tanto esforço. Nossa qualidade de 

vida está cada vez mais baixa, tem-se uma alimentação desequilibrada, uma vida 

sedentária, pouco tempo para o lazer e um nível de stress cada vez mais constante. 

São essas pressões diárias que comprometem o autocontrole, diminuem a auto-estima, e 

promove distúrbios comportamentais, depressões, ansiedades, alterações físicas etc (Silva  

apud Howley, 2000). 

 

Estes fatores refletem diretamente na produtividade humana, na qualidade de 

vida e na qualidade de vida no trabalho, além de comprometer a segurança do 

trabalhador, tornando-o um alvo certeiro para doenças e acidentes de trabalho (Marchi  

apud Martins, 2001). 

 
Um estudo realizado na Chrysler Corp. Em 1995 demonstrou que funcionários 

com hábitos alimentares insalubres geravam gastos de 41% para a empresa, comparados 

aos funcionários que continham hábitos saudáveis, e, funcionários fumantes custavam 31% 

a mais que os não fumantes. De acordo com Marchi (1997), no Brasil em 1985 gastava-se 412 

dólares/ano com a saúde de cada funcionário; dez anos depois, este custo foi de 936 

dólares/ano e a estimativa para 2005 é que sejam gastos 1.850 dólares por empregado. 
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Abaixo apresentamos alguns fatores que a princípio parecem alheios à vida 

organizacional, na verdade não o são. São fatores que acabam prejudicando não somente a 

produtividade humana, mas também à empresa e todo o ambiente oferecido aos funcionários. 

 
Ansiedade - A era moderna é definida por alguns autores como a Idade da 

Ansiedade, devido à movimentada dinâmica existencial da modernidade, a 

competividade; a sociedade industrial, o consumismo desenfreado dentre outros. Alguns 

autores até mesmo enfatizam que o simples fato do indivíduo participar da sociedade 

contemporânea já é suficiente para o aparecimento da Ansiedade (Valentin  apud Gentil et 

al., 1997). 

 
Segundo os autores, a ansiedade surge na vida do ser humano como um 

sentimento de apreensão de que algo está para se suceder, o indivíduo vive em um 

permanente estado de alerta e uma pressa em acabar as coisas que nem sequer foram 

iniciadas, porém, a ansiedade distingue-se do medo. O medo segundo os autores é uma 

resposta a uma ameaça externa conhecida e de origem não conflituosa, a ansiedade 

trata-se de uma resposta a uma ameaça interna, desconhecida e de origem conflituosa.  

 
Depressão - Nosso cérebro é constituído por várias células que se comunicam 

entre si mediante substâncias químicas denominadas Neurotransmissores e quando por 

alguma razão eles não estão “circulando” como deveriam, ocorre a chamada depressão 

(Sabbatini, 1997). 

 
Segundo Kaplan, Sadock e Grebb (1997, p.493), Os sinais e sintomas de 

transtornos do humor incluem alterações nos níveis de atividade, capacidades cognitivas, 

linguagem e funções vegetativas (como sono, apetite sexual e outros ritmos biológicos). Essas 

mudanças quase sempre comprometem o funcionamento interpessoal, social e ocupacional. 

 
Apesar da depressão não ser influenciada pela classe social ou raça, tem-se 

conhecimento que as mulheres são mais atingidas do que os homens, e os solteiros mais 

que os casados. De acordo com Kaplan, Sadock e Grebb (1997) “Uma observação quase 

universal, independente de país ou cultura, é a prevalência duas vezes maior da depressão 

unipolar no sexo feminino” Razões para tal constatação são atribuídas a diversos 

fatores como parto, estresses variados, efeitos hormonais dentre outros (Santos, 2003). 
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Estresse - De acordo com Michael (1998), o estresse “é a resposta fisiológica, 

psicológica e comportamental de um indivíduo que procura adaptar-se e ajustar-se às pressões 

internas e externas.” Esta definição significa que toda e qualquer demanda seja ela 

psicológica ou física produz uma resposta biológica do organismo. 

 
Os agentes estressores (Johnson, 1988) podem ser : 

• emocionais (medo, ansiedade, raiva ou frustração),  

• físicos (temperaturas extremas, lesões, infecções ou cirurgias) ou  

• físicos e emocionais combinados (exercício físico, dor etc.). 

 
As relações interpessoais são um dos primeiros fatores afetados. Estressada, a 

pessoa sofre uma diminuição na sua capacidade de comunicação com o seu grupo. É 

como se estas pessoas tivessem medo de se comunicar e isto gera um sistema em cadeia, na 

qual as relações interpessoais tornam-se um dos primeiros riscos à saúde (Carvalho e 

Serafim, 1995). 

 
Sono - O sono está associado a uma gama de modificações fisiológicas, 

incluindo respiração, função cardíaca, tônus muscular, temperatura, secreção hormonal 

e pressão sangüínea (Rizzo, 1998). Segundo Kaplan, Sadock e Grebb (1997, p.657), “o 

sono é um estado regular, recorrente e facilmente reversível do organismo, 

caracterizado por uma relativa quietude e grande elevação no limiar de resposta a 

estímulos externos, em comparação com o estado de vigília.” 

 
Relações Conjugais - Os relacionamentos podem resultar em conforto, união, 

felicidade, mas também podem resultar em obrigações, responsabilidades e atritos. Os 

problemas psicológicos afetam a maneira como os indivíduos funcionam em uma diversidade 

de relacionamentos. Porém, a ausência de relacionamentos ou a sua perda pode resultar 

em sentimentos de isolamento e depressão (Kaplan, Sadock e Grebb, 1997). 

Sedentarismo - Define-se o sedentarismo como a falta ou a grande 

diminuição da atividade física. Na verdade, o conceito não é necessariamente associado à 

ausência de uma atividade esportiva. Segundo a Medicina Moderna, o sedentário é o 

indivíduo que gasta pequenas quantidades de calorias por semana com atividades 

ocupacionais. Para não fazer parte do grupo dos sedentários é preciso que o indivíduo gaste 

pelo menos 2.200 calorias por semana em atividades físicas (Neto, 2003). 
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Atualmente o sedentarismo é considerado o inimigo número um da saúde pública, 

pois, abrange a maior parte da população e mata mais do que qualquer outro fator de 

risco, ou seja, atinge um maior número de pessoas por habitante. As chances de um indivíduo 

sedentário desenvolver doenças como: diabetes, hipertensão, colesterol alto, 

arteriosclerose, osteoporose, depressão, etc é muito maior, ou melhor, o impacto que este 

indivíduo irá sofrer será enorme sobre sua Qualidade de Vida (Carvalho, 2004). 

 

Segundo o autor, é possível que o indivíduo deixe de ser sedentário 

melhorando assim sua qualidade de vida através de medidas simples como praticar 

atividades esportivas, tais como : correr, andar, pedalar, nadar, exercícios com pesos e 

exercícios com bola etc. 

 

Alcoolismo - O alcoolismo pode ser definido como uma intoxicação, 

crônica ou aguda, ocasionada pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas, e se constitui 

em um problema médico quando modifica ou coloca em perigo a saúde física ou mental do 

indivíduo (Barsa, 2001). 

 
Conforme pesquisado na enciclopédia, o homem, desde cedo, descobriu que as 

bebidas alcoólicas produziam um alívio das angústias e liberação das repressões, por seu 

efeito tônico e euforizante. É claro que estes fatores não são suficientes para justificar 

uma dependência alcoólica. Portanto, os motivos mórbidos que levam os indivíduos a beber, 

como também a personalidade de cada indivíduo e a tolerância devem ser considerados.  

 

Exercício Físico e Saúde - Apesar de popularmente todas as pessoas serem 

consideradas iguais é necessário estabelecer, por exemplo, diferenças de acordo com 

os fatores ambientais tais como: hábitos de vida e alimentação, fatores hereditários e 

genéticos etc.  

Segundo Santarem (2004), um outro ponto importante que deve ser salientado 

diz respeito à saúde das pessoas que repousa sobre dois pilares:  

• as condições ambientais e  

• a constituição genética. 

 
Dentre os fatores ambientais que estimulam a saúde das pessoas estão:  

• os exercícios físicos,  
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• boa alimentação,  

• boa higiene,  

• imunizações,  

• vida em ambiente saudável,  

• sono e  

• recuperação apropriada dos esforços mentais e físicos.  

 
É importante salientar que os exercícios físicos geram benefícios a todos os tipos 

de atividades físicas, esportivas ou laborativa. Simplificadamente o exercício é um tipo 

de sobrecarga para o organismo sendo que estas sobrecargas estimulam adaptações de 

aprimoramento do funcionamento de todos os órgãos envolvidos quando bem dosadas, 

caso contrário geram lesões ou deterioração da função (Ghorayeb, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. DETERMINANTES DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 

Para Shinyashiki (2000), as pessoas que valem a pena vão atrás de seus sonhos e 

aprendem a arriscar. Não deixam que o medo domine sua força interior e sua capacidade de 

transformação. Aceitam o jogo da vida, encaram os desafios.  Principalmente sabem que a 

vida só tem sentido porque se sentem capazes de transformar a si, e aqueles que amam. 
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Bom Sucesso (1998, p.29) afirma que a escolha da profissão, as características da 

cultura organizacional configurada pelos valores e práticas predominantes na empresa e a 

infra-estrutura familiar constituem fatores para qualidade de vida no trabalho. Além disso, as 

relações interpessoais, os conflitos e em especial a maneira como a pessoa se relaciona na 

equipe afetam a satisfação no trabalho, a autoestima e a forma como se sente em relação a si 

mesma. A história de vida e os fatores relativos às variáveis organizacionais resultam em 

atitudes que dificultam ou facilitam as relações de trabalho, intensificando a preocupação e a 

responsabilidade pela promoção da qualidade de vida. 

 
Qualidade de vida trata da experiência emocional da pessoa com seu trabalho, no 

momento em que tantas mudanças sociais e tecnológicas se instalam de forma intensa e 

acelerada. Aborda os efeitos desta realidade no bem-estar da pessoa do ponto de vista 

emocional e profissional, enfocando as conseqüências do trabalho sobre a pessoa e seus 

efeitos nos resultados da organização. 

 
 
4.3.1. Cultura Organizacional 

 
Para Rodrigues (1994), os valores, as crenças predominantes na cultura 

organizacional configuram cenários que determinam em grande parte a qualidade de vida. A 

formalidade ou a informalidade no tratamento, a altura das divisórias, os bloqueios no acesso 

à diretoria, a diferença na decoração constituem os primeiros sinais do que é valorizado na 

empresa. 

 
São muitos os argumentos utilizados para a definição dos privilégios, desde 

admitir que a empresa é hierarquizada, que determinadas funções requerem benefícios 

específicos e estão habituadas a um padrão de vida mais elevado, até mascarar a situação 

através de tentativa de manter em sigilo alguns benefícios. Pode-se afirmar que tudo aquilo 

que a empresa tenta manter em sigilo todos já sabem.  

O tratamento diferenciado gera privilégios, e a sensação de prestígio contribui para 

aumentar a auto-estima, e para aqueles que aspiram a posições mais elevadas há uma 

angustiosa expectativa de promoção, e para os que não acreditam nessa possibilidade resta o 

pesado sentimento de discriminação e injustiça. 

 
Outros valores da cultura organizacional afetam a qualidade de vida: o 

atendimento prestado ao cliente externo, a importância real a ele atribuída, a forma como suas 
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reclamações são analisadas e encaminhadas, o tratamento aos fornecedores, as relações com a 

comunidade. Tudo isso configura a imagem da empresa e faz com que as pessoas se orgulhem 

ou não de pertencer a ela.  Somam-se a isso, os problemas decorrentes dos valores 

predominantes na cultura organizacional e os fatores de natureza interpessoal. Mesmo pessoas 

que gostam do que fazem podem experimentar insatisfação em decorrência do estilo gerencial 

ou das relações interpessoais no trabalho. Uma postura autoritária de um diretor, e a 

desconsideração com os subordinados, uma gestão centralizadora e a ausência de delegação 

de poder, são algumas das posturas gerenciais apontadas como geradoras de conflitos entre 

chefes e subordinados. Entre colegas, observa-se a disputa de prestígios e poder, a inveja, o 

ciúmes, esses, são fatores capazes de gerar insatisfação e conflitos e, em um segundo 

momento, fazem com que os agraciados se sintam pessoas excluídas, perseguidas, infelizes e 

sem motivação para o trabalho. 

 
 

4.3.2. Relações Interpessoais 

 
As relações interpessoais constituem o outro lado da questão. A raiva e o medo são 

emoções que fazem parte do cenário da vida no trabalho. São sentimentos freqüentemente 

experimentados com todos os seus disfarces e máscaras, e resultam de erros, da desatenção às 

perguntas e pedidos de esclarecimento, do tratamento áspero e competitivo entre colegas, da 

falta de sinceridade nas relações e do abuso do poder pelas lideranças, formais e informais. 

 
É freqüente observar que chefes são tratados com diferença e cortesia, e os demais, 

com indiferença. Contribuições dadas por ocupantes de funções elementares são recusadas, 

mas a mesma sugestão vinda de cima é acatada e elogiada.  

 
Qualidade de vida não decorre apenas de salário acima do mercado e de invejável 

plano de benefícios. Para Vianna (1999), resulta do tratamento humano, da gentileza, da 

leveza nas relações, da possibilidade de expressão de pontos de vista divergentes, do 

relacionamento sincero, do respeito aos ausentes e do orgulho pelo que se faz. Atenção, 

elogios e consideração constituem ingredientes indispensáveis quando se busca lealdade, 

qualidade e produtividade. 

 
 

4.3.3. Fatores Intrapessoais 
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No ambiente de trabalho, tudo gira em cenário de atitudes, emoções e sentimentos 

de enorme diversidade, representando a forma particular de cada indivíduo lidar com toda 

essa realidade, criando nas relações do dia-a-dia uma atmosfera singular de cada organização 

ou mesmo de cada departamento. Cada setor vive um clima diferente, refletindo a forma de 

tratamento particular entre membros, uma maneira própria de discutir seus problemas, a 

forma como os líderes conduzem o trabalho e as pessoas. 

 
Para Kosteski (1999), grande parte desta forma de reação é determinada pela 

história de vida, que configura a maneira como pessoas lidam com emoções que permeiam as 

relações interpessoais e afetam a qualidade de vida. Os valores característicos da cultura 

familiar provocam o desenvolvimento e estimulam o risco em busca da novidade, assumindo 

a coragem de propor e ousar, ao mesmo tempo em que propõe sentimentos de insegurança 

diante do novo, resultando em adultos temerosos em lidar com situações novas e 

imprevisíveis. 

 
De acordo Vianna (1999), nem sempre as posturas individuais facilitadoras 

predominaram nas organizações. Os líderes defrontam-se permanentemente com as 

resistências que resultam muitas vezes de experiências anteriores negativas, tornando o clima 

marcado pela desconfiança e pela precaução. Na grande maioria os empregados trabalham 

liderados por chefias centralizadoras e competitivas. Os colegas de trabalho nem sempre se 

enxergam como parceiros, disputam prestígio, estima e competem por interesse. 

 
O autoconhecimento e o conhecimento do outro são componentes essenciais na 

compreensão de como a pessoa atua no trabalho, dificultando ou facilitando as relações. 

Dentre as dificuldades mais observadas, destacam-se: falta de objetivos pessoais, dificuldades 

em priorizar e dificuldade em ouvir. 

 

 

 

4.3.4. Qualidade de Vida Dentro e Fora do Trabalho 
 
Algumas pesquisas explicitam a importância deste tema. Atualmente, como afirma 

Handy (1978), o trabalho organizacional é vital e pode ser visto como parte inseparável da 

vida humana. E a qualidade de vida influencia ou é influenciada por vários aspectos da vida 
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fora do trabalho. Logo, se faz necessário uma análise da vida do trabalhador fora do meio 

organizacional, para que possa ser medida a importância de seus relacionamentos. 

 
Muito se fala sobre qualidade de vida, mas a satisfação no trabalho não pode estar 

isolada da vida do indivíduo. Sayles e Straus citados por Rodrigues (1994) afirmam que os 

empregados que possuem uma vida familiar insatisfatória têm o trabalho como único ou como 

o maior meio de obter a satisfação das necessidades, e sem dúvidas este empregado está 

menos receptivo e será menos exigente nos seus critérios para receber a satisfação. 

 
Para Handy (1978, p.237) o trabalho assume proporções enormes na vida do ser 

humano. Diz o autor que “talvez as organizações sejam atualmente o meio principal para o 

homem adquirir sua identidade, buscar seu ego ideal”.  

 
Vrendenburch e Sheridan (1979, p.1023) dizem “que a qualidade da estrutura da 

vida inclui vários indicadores sociais e percepções individuais de insatisfação com domínios 

diferentes de nossa experiência de vida e municipalidade, lazer, moradia, condições 

financeiras”. Nas pesquisas sobre a satisfação com a vida, têm sido freqüentemente tomados 

como variáveis o sexo, raça, idade, educação, renda familiar, classe socioeconômica, 

ocupação e estado civil. 

 
Vrendenburch e Sheridan (1979, p.1032, 1036), em análise secundária de dados 

obtidos pelo Centro Nacional de Pesquisa (EUA), concluem que “os dados explicitam a 

importância da satisfação com o trabalho para a satisfação com a vida”.  

 
A pesquisa nos forneceu subsídios para afirmar que “atitudes gerais das pessoas 

em relação à vida e ao seu trabalho estão intimamente ligadas”. 

 
A satisfação com o estado civil foi relacionada positivamente. Essa conclusão, 

segundo os autores, “sugere que o nosso contentamento com a vida é uma construção do 

conceito sobre a satisfação com os domínios específicos da vida, tais como experiência no 

trabalho e a família”. 

A qualidade de vida é um ponto vital, não só para a realização do homem no 

trabalho, mas também em toda a sua existência. Kahn (1984, p.6) realizou um estudo sobre a 

importância do trabalho para o ser humano e sua relação com outros domínios da vida.  Dois 

aspectos são inicialmente analisados: os jovens insatisfeitos pelo não atendimento de suas 

expectativas no primeiro emprego e os velhos insatisfeitos com suas aposentadorias. 
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Quanto aos jovens, o autor diz haver uma grande “lacuna entre a preferência e a 

realidade na distribuição de trabalho”. Quanto aos aposentados, 41% se sentiam mal por terem 

se aposentado. 

 
É importante ressaltar que os autores identificaram a família ou a vida fora do 

trabalho como o primeiro dos maiores motivos para a qualidade de vida. O trabalho aparece 

em segundo plano, ou seja, atividade fora trabalho,  

• em 1º, vida familiar,  

• em 2º; padrão de vida (que depende do trabalho), 

• em 3º; e trabalho e 

• em 4º,  Mais de 50% concordam que a maioria das coisas que acontecem 

em suas vidas envolvem direta ou indiretamente seus empregos. 

 
As atividades fora do trabalho remunerado, não podem ser consideradas como 

lazer. Kahn (1984) alerta para o fato de que o lazer não são simples resíduos de tempo que 

resta fora do trabalho remunerado. Para nos aproximarmos da definição de lazer como tempo 

livre, devemos subtrair, do tempo que o indivíduo não está trabalhando, o tempo gasto no 

trabalho doméstico, nas compras, nas atividades de manutenção da casa, no cuidado com as 

crianças e necessidades pessoais e no caminho para o seu trabalho.  

 
Kahn (1984, p.20) demonstra que, diante dos resultados e das pesquisas realizadas, 

há uma necessidade de repensar a atividade produtiva, adaptando-a as necessidades e 

expectativas do indivíduo. Diz o autor que “usar nas atividades produtivas um tipo não 

apropriado às nossas capacidades e preferências é prejudicial ao indivíduo e em longo prazo 

arriscado para a sociedade”. O autor conclui dizendo: “uma crescente quantidade de atenção 

tem sido dada às necessidades de renda das pessoas, cuidados médicos e outros serviços. 

Entretanto a qualidade de vida é definida não só pelo que é feito parar as pessoas, mas 

também pelo que elas fazem por si próprias e pelos outros”. 

 

Shamir e Salomon citados por Rodrigues (1994) afirmam que “as inovações 

tecnológicas aumentam as possibilidades de se trabalhar em casa”. Os autores usam a 

expressão qualidade de vida referindo-se a um bem-estar relacionado ao emprego do 

indivíduo e à extensão em que sua experiência de trabalho é compensadora, satisfatória e 

despojada de estresse e outras conseqüências negativas.  
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A literatura tem trazido várias contribuições, explicitando o conflito entre o papel 

ocupacional e o da família, acreditando que o trabalho em casa reduziria este nível de conflito, 

principalmente para as mulheres. Já Shamir e Salomon citados por Rodrigues (1994) vêem 

essa posição com desconfiança. Os autores acham que o oposto pode ocorrer e dizem que com 

o trabalho em casa “é provável que as mulheres, em particular aquelas cujas famílias agem de 

acordo com uma divisão relativamente tradicional de trabalho, sejam as mais afetadas, mas 

não é provável que os homens sejam imunes a este tipo de stress, particularmente em famílias 

que não têm divisão de trabalho”. 

 
 
4.3.5. Abordagem do Enriquecimento de Cargos 

 
O modelo das características da tarefa de Hackman e Oldham (apud Nadler, 

Hackman e Lawler, 1983, p.86), tratou de problemas relacionados às tarefas e cargos como 

especialização excessiva e monotonia. Propôs-se então, um modelo de enriquecimento de 

cargos visando minimizar esses problemas. Este modelo se concentrou “em identificar os 

aspectos da tarefa que fazem com que os trabalhadores se dediquem mais, trabalhem 

eficientemente e se sintam melhores sobre eles próprios e sobre seus trabalhos”, este modelo 

“baseia-se na idéia de que existem três estados psicológicos críticos para a determinação da 

motivação e satisfação de uma pessoa no seu trabalho”. 

 

• A significância percebida é o primeiro deles - Este estado é referente ao 

grau com que a pessoa percebe seu trabalho como importante, valioso ou 

significativo. Considera as dimensões centrais da tarefa, os estados 

psicológicos críticos e os resultados pessoais e de trabalho.  

• O segundo é a responsabilidade percebida - ou até que ponto o indivíduo se 

sente responsável pelos resultados do seu trabalho.  

• O terceiro é o conhecimento dos resultados do trabalho, ou até onde o 

indivíduo entende quão efetivamente está executando uma tarefa.  

Quanto maior a presença destes três estados nas pessoas, maior será a motivação 

para o trabalho. Esta motivação será baseada no trabalho em si e não nas recompensas 

extrínsecas. 
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Assim, a pessoa se sente bem, percebendo que realizou algo significativo e pelo 

qual é responsável. Para que um cargo tenha um alto grau de significância ele deve 

possibilitar o desenvolvimento de uma variedade de habilidades, deve propiciar ao ocupante 

do cargo a realização da tarefa do começo ao fim, e ainda deve  propiciar ao ocupante sentir 

que o cargo é importante tanto na vida das pessoas, quanto para a organização. A autonomia 

está diretamente relacionada à responsabilidade percebida e o feedback aos conhecimentos 

dos resultados. 

 
De acordo com Nadler, Hackman e Lawler (1983), os princípios que podem servir 

de guia para o projeto ou reprojeto de trabalho são: 

• formação de unidades naturais de trabalho – que consiste em identificar as 

diversas tarefas a serem executadas, juntá-las em categorias naturais e 

alocá-las aos indivíduos, as unidades naturais de trabalho aumentam o 

sentimento de propriedade e a identidade com a tarefa e sua significância; 

• combinar tarefas – o ato de combinar tarefas semelhantes é parecido como 

formar as unidades de trabalho, a fim de formar uma outra mais completa; 

• estabelecer relações com os clientes – o favorecimento das comunicações 

diretas entre o trabalhador e os clientes ou usuários dos serviços, este 

relacionamento aumenta o feedback e dá mais autonomia aos empregados 

já que eles deverão resolver os problemas apresentados pelos clientes; 

• integrar verticalmente – mudar as tarefas para incluir planejamento, 

decisão e controle sobre o trabalho e 

• abrir canais de feedback – deixar uma pessoa realizar seu próprio controle 

de qualidade dando a ela mais possibilidades de obter informações sobre 

seu desempenho. 

 
De acordo com os autores, comparando-se as diferentes estratégias dos projetos, a 

fim de escolher uma que seja mais adequada, devem ser considerados os fatores como as 

diferenças individuais dos empregados e suas habilidades. Outro fator a ser levado em 

consideração é a tecnologia e os custos implicados em uma eventual mudança de projeto, de 

cargo, de estrutura e no clima organizacional, uma empresa onde o clima é participativo e a 

estrutura é descentralizada há o favorecimento da utilização dos grupos autônomos, enfim o 

projeto de trabalho deverá ser escolhido em função de cada uma das situações. 

 



 

 

93 

Portanto, Nadler, Hackman e Lawler (1983) recomendam a utilização dos 

princípios da Administração Científica que possuem como característica principal à 

segmentação do trabalho, quando os indivíduos apresentarem baixa necessidade de 

crescimento social e pouca habilidade, onde os custos da mudança são altos e a tecnologia é 

rígida, a estrutura é centralizada e o clima é bastante diretivo. 

 
A estratégia de enriquecimento de tarefas individuais é recomendada quando a 

organização possui indivíduos com alta necessidade de crescimento e habilitados, a tecnologia 

é flexível não envolvendo grandes perdas e o clima é participativo.  

 
A estratégia dos grupos autônomos é indicada quando os indivíduos possuem alta 

necessidade de crescimento e são habilitadas, quando a empresa possui uma tecnologia 

flexível com alta interdependência, sua estrutura é descentralizada e o clima é participativo. 

 
Este modelo de enriquecimento de cargos contribui para a melhoria da Qualidade 

de Vida no Trabalho, a medida em que possibilita entender as necessidades psicológicas das 

pessoas em relação ao cargo e às tarefas que desempenham.  

 
O modelo citado surgiu principalmente por causa da especialização e segmentação 

excessiva dos cargos e este, tem por finalidade devolver às pessoas a satisfação no trabalho, 

desenvolvendo outras habilidades, dando a elas responsabilidades e possibilidade de obter 

informações de seu desempenho. Porém, não se agrada a todas as pessoas com este modelo. 

 
De acordo com Davis e Newstrom (1996), os trabalhadores podem reclamar do 

enriquecimento de cargos, dizendo que com ele, as organizações conseguem que os 

trabalhadores exerçam diferentes funções por um salário que nem sempre condiz com o 

aumento das responsabilidades, atribuindo ao enriquecimento de cargos uma maneira de 

explorar os trabalhadores. 

 
Os conceitos relativos ao enriquecimento de cargos são às vezes utilizados sem 

que se conheçam as verdadeiras causas do problema da insatisfação, rotatividade e faltas no 

trabalho, sendo necessário para isso à realização de um diagnóstico para conhecê-las.  

É preciso ainda, que seja levado em consideração o fato de que as organizações 

nem sempre estão preparadas para uma mudança em relação aos cargos, por conta de que a 

tecnologia utilizada pode não permitir um arranjo diferente de máquinas e processos, tornando 

a mudança inviável pelo alto custo envolvido. 
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O próprio grau de desenvolvimento das habilidades e educação das pessoas 

envolvidas pode impedir que projetos de enriquecimento de cargos sejam implantados com 

sucesso. Contudo, o enriquecimento de cargos pode contribuir para a melhoria da Qualidade 

de Vida no Trabalho minimizando os efeitos da segmentação das tarefas, e aumentando a 

motivação das pessoas em relação ao trabalho. 

 
Davis e Wether (1983, p.73), explicam que “os cargos são os elos entre as pessoas 

e a organização”, é fundamental que haja compreensão dos cargos para reformulá-los para a 

melhoria na qualidade de vida. Cargos que são especializados possuem um ciclo curto e 

requerem pouco investimento em treinamento, uma vez que o especializado adquire grande 

experiência uma vez que repete a mesma seqüência de poucas tarefas.  

 
Um projeto de cargo, para Davis e Wether (1983) deve considerar elementos como 

o fluxo do trabalho e as práticas de trabalho que são maneiras estabelecidas de desempenhar o 

trabalho. Normalmente o estabelecimento destas práticas é limitado por causa dos sindicatos 

ou legislações que podem interferir no projeto dos cargos. 

 
Os elementos ambientais que devem ser considerados no projeto dos cargos, são 

representados pelas expectativas sociais que consistem em considerar as mudanças ocorridas 

nos perfis dos trabalhadores, assim como as expectativas deles em relação aos cargos. Os 

problemas relativos aos cargos muito especializados se dão pelo fato de que a simplificação 

excessiva pode causar erros e tédio. Por isso, devem-se considerar também os elementos 

comportamentais nos projetos dos cargos que são segundo Davis e Wether (1983) a 

autonomia, a variedade de tarefas, a identidade da tarefa e a retroinformação. 

 
A proposta de Davis e Wether (1983) para diminuir os impactos dos cargos 

especializados é realizar a rotação de cargos, assim é possível conhecer uma variedade de 

cargos, e contribuir para melhorar a autoimagem do trabalhador e proporcionar crescimento 

pessoal, tornando o trabalhador polivalente. A QVT é melhorada quando as pessoas 

conseguem ampliar seu aprendizado e diminuem com esta prática a rotina e a monotonia. 

Outra forma de contribuir para a Qualidade de Vida no Trabalho, segundo Davis e 

Wether (1983), é aumentando os cargos pelo agrupamento de tarefas que contribuem para o 

desenvolvimento de novas habilidades, porém sem o conseqüente aumento de 

responsabilidades. Diferentemente do enriquecimento dos cargos que consiste em planejar, 
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fazer e controlar, acrescentando mais responsabilidades às pessoas em relação às suas 

atividades. 

 
Walton (1997) cita duas estratégias de abordagem da força de trabalho, a primeira 

é chamada por ele de estratégia de abordagem de controle da força de trabalho e a segunda é a 

estratégia de abordagem de comprometimento. 

 
A estratégia de controle da força de trabalho está de acordo com os pressupostos 

da administração tradicional, baseada nos cargos, onde a força de trabalho não tem 

participação a não ser através dos sindicatos. Este modelo valoriza a ordem, exerce controle 

sobre as pessoas com o objetivo de conseguir a eficiência. Entretanto, as expectativas da força 

de trabalho mudaram gerando insatisfação com esta estratégia, juntamente com a 

competitividade mundial que melhorou seus padrões de desempenho decretando a falência 

desta abordagem. 

 
Por outro lado, Walton (1997) revela que uma série de experiências com a 

estratégia baseada no comprometimento demonstrou ser produtiva a ponto de fazer com que 

alguns gerentes repensassem a abordagem tradicional. 

 
A nova abordagem, por sua vez, abriu um canal de comunicação entre sindicatos e 

gerentes das empresas a fim de desenvolver a confiança e concordando em patrocinar as 

atividades relativas à Qualidade de Vida no Trabalho e à participação dos funcionários.  Os 

níveis hierárquicos foram reduzidos, houve a integração de atividades de qualidade e 

produção aos níveis organizacionais inferiores. As atividades de manutenção e produção 

foram agrupadas e novas possibilidades de carreiras foram oferecidas aos funcionários. 

 

Para Walton (1997, p.99), “as atividades são projetadas para serem mais amplas do 

que antes, para combinar planejamento e implementação e incluir esforços para aperfeiçoar as 

operações, não apenas mantê-las”. As equipes passam a ser as unidades de trabalho e não 

mais indivíduos que ocupam determinados cargos. 
 

Quanto aos custos relativos a esta nova estratégia de abordagem da força de 

trabalho, Walton (1997) cita os investimentos que devem ser realizados para desenvolver as 

novas habilidades nas pessoas que agora serão responsáveis por um número maior de 

atividades do que na estratégia tradicional.  
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Em termos de melhorias na Qualidade de Vida no Trabalho um projeto de trabalho 

que possibilite o desenvolvimento de várias atividades é a princípio mais atraente, do que um 

projeto onde os funcionários repitam sempre as mesmas tarefas. Porém, quando ocorre a uma 

mudança de estratégia,  alguns pontos devem ser também revistos,  como por exemplo: a 

remuneração. As responsabilidades foram aumentadas e a remuneração deve ser reavaliada 

para não provocar um clima de exploração dos funcionários por parte da empresa. 
 

Outro fator a ser considerado nesta mudança é o papel do supervisor que deixa de 

ser o controlador para ser um facilitador, suas habilidades interpessoais são na nova estratégia 

muito importante para seu sucesso. Agora ele trabalha apoiando os membros da equipe. 
 

A abordagem de enriquecimento de cargos é limitada porque se preocupa com os 

aspectos relacionados ao cargo, como se a Qualidade de Vida se resumisse nestes fatores. No 

entanto, não deixa de ter a sua importância, principalmente para os cargos localizados no 

nível operacional, onde predominam pessoas com um grau de escolaridade menor e os 

problemas relativos a desmotivação são resolvidos com premiação. Acreditando-se que com o 

aumento nos ganhos os problemas de faltas e baixas produtividades serão solucionados. 
 

Esta abordagem teve seu auge nos anos 70, principalmente nos Estados Unidos, 

com o aumento da competitividade entre as empresas mundiais e a melhoria da qualidade dos 

produtos, percebeu-se que a estratégia tradicional de abordagem da força de trabalho não era 

mais suficiente para fornecer aquilo que as empresas necessitavam: produtividade e 

qualidade. Então uma nova estratégia surge para resolver estes problemas, onde o 

comprometimento, ao contrário da alienação passa a ser a palavra-chave, e para conseguir este 

comprometimento é necessário repensar a forma de se organizarem  os trabalhos. 

 
Esta nova forma, ou reprojeto do trabalho usou de artifícios que incentivaram o 

comprometimento dos trabalhadores com a qualidade e produtividade e, conseqüentemente, 

com ganhos para esses trabalhadores. Um clima de participação e abertura nas decisões foi 

criado, e o papel dos supervisores foi repensado visando adequar o cargo as atuais funções, e 

o sistema de remuneração teve de ser reestruturado para atender a nova estratégia. 

CAPÍTULO 5 

MODELOS PARA A INVESTIGAÇÃO DA QVT 
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Através dos modelos abaixo apresentados, pode-se perceber a importância da 

empresa em valorizar os trabalhadores, enfatizando as condições físicas e psicológicas dos 

mesmos, possibilitando oportunidades para estarem em sintonia com os objetivos da 

instituição. Assim, ao investir em melhores condições de vida no trabalho e do trabalhador, a 

empresa estará investindo indiretamente na elaboração de seus produtos, garantindo uma 

melhor qualidade e produtividade.  
 
 

5.1. O Modelo de Davis  e Werther 
 

O modelo proposto por Davis e Werther (1983) está baseado na exploração da 

natureza do cargo como forma de melhorar a qualidade de vida no trabalho. Os autores 

propõem a análise e o estudo dos elementos organizacionais, ambientais e comportamentais 

visando tornar os cargos mais produtivos e satisfatórios, melhorando dessa forma, a qualidade 

de vida dos trabalhadores.  Segue abaixo o modelo proposto pelos autores. 

 
Tabela nr.  02 - Elementos de QVT 

Elementos  

Organizacionais 

Elementos  

Ambientais 

Elementos 

Comportamentais 

• Abordagem Mecanicista • Disponibilidade de 
empregados e Habilidade • Autonomia 

• Fluxo de Trabalho • Expectativas Sociais • Variedade 
• Identidade de Tarefa • Práticas de Trabalho  
• Retroinformação 

Fonte: Adaptado de Davis e Werther (1983) 

 
• Elementos organizacionais - os elementos organizacionais do projeto de 

cargo discorrem sobre a busca de uma melhor organização do trabalho. A 

abordagem mecanicista trata da perfeita identificação da tarefa e cargo, de 

maneira que as tarefas possam ser disponibilizadas, minimizando o tempo e 

o esforço dos trabalhadores. O fluxo de trabalho é definido com a 

distribuição das tarefas em uma seqüência coerente e que esteja relacionada 

com a natureza do produto.  As práticas de trabalho tratam da adoção de 

métodos e dos processos incorporados às rotinas diárias.  

• Elementos ambientais - dois pontos são considerados básicos dentro dos 

elementos ambientais. A habilidade e a disponibilidade de empregados, nos 

quais a análise das competências dos trabalhadores é de extrema 
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importância para que o cargo não se torne difícil demais e nem tão simples, 

pois, podem acarretar frustração e insatisfação ao empregado. As 

expectativas sociais, também devem ser levadas em consideração, para que 

o cargo não seja projetado nem acima, e nem abaixo das expectativas.  

 
• Elementos comportamentais - os elementos comportamentais 

estabelecem o ponto mais sensível para o sucesso de um cargo. 

 
 
Os autores defendem a idéia de que o projeto de cargo não deve visar apenas à 

eficiência do trabalho, mas deve considerar também, os elementos que dizem respeito às 

necessidades humanas, aos modos de comportamentos individuais no ambiente de trabalho 

abaixo especificadas. 

 
• Autonomia: é a responsabilidade que o indivíduo possui para tomar as 

decisões frente ao trabalho, proporcionando maior senso de 

reconhecimento ao trabalhador. A ausência de autonomia pode provocar 

baixo desempenho no trabalho; 

• Variedade: é o uso de diferentes habilidades e capacidades do indivíduo, 

tornando o trabalho menos repetitivo e monótono. O trabalho monótono 

causa tédio, cansaço e erros; 

• Identidade da tarefa: é a realização do trabalho em todas as fases, passando 

por todas as etapas, ou seja, desde o início até o seu fim. De acordo com os 

autores, esse processo faz aumentar o senso de realização do indivíduo no 

trabalho e  

• Retroinformação: é a possibilidade de obtenção de informações sobre o 

desempenho do trabalho executado, ou seja, é o retorno que o indivíduo 

tem sobre seu trabalho. Com isso, há a possibilidade de o trabalhador saber 

onde está acertando e onde está errando, corrigindo as falhas. 

 

 

 

Os autores apontam para uma certa incongruência nos projetos de cargo, pois 

enquanto os elementos comportamentais direcionam para o acréscimo de mais autonomia, 

variedade, identidade de tarefa e retroinformação, os elementos de eficiência indicam maior 
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especialização, menor variedade sem autonomia e retroinformação. Desta forma, tornar os 

cargos mais eficientes pode fazer com que se apresentem menos satisfatórios e, inversamente, 

cargos satisfatórios podem tornar-se ineficientes. Segundo Davis e Werther (1983), a 

eficiência pode estar associada tanto para tarefas simples de curta duração, quanto para 

trabalhos amplos e complexos, de acordo com o nível dos trabalhadores, procurando sempre 

eliminar do cargo as causas de insatisfação que o trabalho possa gerar. Assim, a organização 

deve procurar evoluir o desenho dos cargos, tornando-o abrangente de acordo com o grau de 

instrução, conhecimento e mobilização dos trabalhadores. 

 
 

5.2. Westley e as Quatro Dimensões de Qualidade de Vida no Trabalho 

 
Westley (1979) considera que a qualidade de vida no trabalho pode ser verificada 

por meio de quatro indicadores fundamentais: o econômico, o político, o psicológico e o 

sociológico, que, por sua vez, são causas de injustiça, insegurança, alienação e anomia, 

respectivamente. 

 
Os indicadores econômicos e político são representados como os mais antigos, nos 

quais a exploração dos trabalhadores e a concentração dos lucros relacionam-se à injustiça e à 

concentração de poder responsável pela insegurança (Westley, 1979). Segundo o autor, em 

decorrência, surgiram os movimentos socialistas, que tinham como objetivos a justiça e a 

segurança, procurando dar maior poder aos trabalhadores, sobre a organização do trabalho, e 

aumentar a participação nos lucros da organização. As conquistas dos trabalhadores dos 

países industrializados minimizaram esses dois problemas, com o decorrer do tempo, dando 

lugar, então, a outros dois novos problemas, a alienação e a anomia. A alienação é um 

problema psicológico decorrente da desumanização, da dissociação entre o ser humano e o 

trabalho, produto de um hiato entre as expectativas do trabalhador e o que ele realmente 

consegue realizar. Como o trabalho não evoluiu nas últimas décadas, ao contrário surgiram, 

em muitos casos, crescentes mecanismos de planejamento e controle mais intensos, devido ao 

aumento no tamanho e na complexidade das organizações, estabeleceu-se o consenso de que o 

local de trabalho não era adequado para centralizar o interesse de um trabalhador.  

A anomia é um problema social, na qual os indivíduos encontram-se cada vez mais 

alienados, caracterizada pela falta de envolvimento do trabalhador, inserida no  contexto da 

organização em crescente mecanização e automação. 
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Na visão de Westley (1979), são esses os problemas que tornam mais difícil a 

qualidade de vida no trabalho. O autor sugere o enriquecimento do trabalho como uma das 

propostas de solução ou minimização para esses problemas. Para uma melhor compreensão, 

seguem abaixo as dimensões de qualidade de vida no trabalho, e suas propostas de solução, 

segundo o autor. 

 
• Problema econômico - o sintoma percebido é o senso de injustiça sentido 

pelos trabalhadores, devido à grande diferença salarial e aos benefícios 

existentes  entre subordinados e superiores. Este problema é caracterizado 

pela existência de indicadores, como insatisfação e greves. A solução para 

este problema encontra-se na união dos trabalhadores para mobilizar a 

cooperação, a divisão dos lucros e a maior participação nas decisões da 

empresa e 

 
• Problema político -  o sintoma percebido é a insegurança dos 

trabalhadores, devido à unilateralidade do poder dentro da organização. 

Este problema também é caracterizado pela existência de indicadores, 

como insatisfação e greves. Segundo o autor, a solução para este problema 

encontra-se na adoção de posições políticas, por meio de conselho de 

trabalhadores, para que possa ter um trabalho auto-supervisionado e uma 

maior participação nas decisões da empresa. 

 
• Problema psicológico - o sintoma percebido é a alienação dos 

trabalhadores, já que não conseguem mais realizar um trabalho por 

completo, ou seja, os trabalhadores realizam apenas uma fração de uma 

determinada tarefa que, por sua vez, traduzem muitas vezes a 

impossibilidade do indivíduo saber o resultado final do seu trabalho. A 

alienação é caracterizada pela existência de indicadores, como o 

desinteresse, o absenteísmo e o turnover. O autor considera que o 

enriquecimento das tarefas seria uma proposta para a solução destes 

problemas e 

• Problema social - o sintoma percebido é a anomia nos trabalhadores, ou 

seja, a falta de envolvimento do trabalhador para com seu trabalho na 

organização e, até, consigo mesmo. A anomia também é caracterizada pela 
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existência de indicadores, como absenteísmo,  turnover e a ausência de 

significado para com o trabalho. Para Westley, a solução deste problema 

pode estar no autodesenvolvimento e nos métodos sócios-técnicos 

aplicados em grupos.  

 

No Brasil, dentre os pesquisadores que utilizaram a teoria e o modelo de Westley, 

podemos destacar Ruschel (1993), que realizou uma pesquisa em Porto Alegre, no setor 

imobiliário. Quatro indicadores de Westley (1979) foram utilizados pelo pesquisador, do 

seguinte modo:  

 
• o indicador econômico é demonstrado pela eqüidade dos salários e no 

tratamento recebido;  

• o indicador político é demonstrado pela definição de segurança do 

trabalhador; 

• o indicador psicológico é demonstrado pela realização pessoal do indivíduo 

com seu trabalho, e  

• o indicador sociológico é demonstrado pela participação do trabalhador nas 

decisões referentes ao planejamento dos trabalhos, na maneira de 

realização do trabalho e na responsabilidade fracionada dentro de uma 

equipe (Kilimnik et al. 1994). 

 
 
5.3. Huse e Cummings: Qualidade de Vida no Trabalho e Produtividade 

 

A qualidade de vida no trabalho pode ser conceituada, segundo Huse e Cummings 

(1985), como um modo de pensar envolvendo pessoas, organizações e trabalho, e está 

baseado em dois diferentes aspectos: 

1. a preocupação com o bem-estar do trabalhador e com a eficácia 

organizacional, e  

2. a participação dos trabalhadores nas decisões e nos problemas da empresa.  

 
As definições que Huse e Cummings apresentam sobre qualidade de vida no 

trabalho tornam essa abordagem diferente das tradicionais, segundo Rodrigues (1994). Os 

autores explicam que esta definição pode ser operacionalizada por meio de quatro princípios, 

ou programas:  
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1. a participação do trabalhador nos problemas e nas soluções da organização,  

2. o projeto do cargo,  

3. a inovação no sistema de recompensa e  

4. a melhoria no ambiente de trabalho. 

 
• A participação do trabalhador - Huse e Cummings (1985) acreditam em 

um maior envolvimento do trabalhador em vários níveis organizacionais, 

onde possa tomar decisões em relação ao trabalho, e sugerem esse 

envolvimento com a adoção de novas formas de gerenciamento e uma 

filosofia organizacional adequada. Um exemplo de como esse 

envolvimento do trabalhador pode ser operacionalizado é através dos 

Ciclos de Controle de Qualidade e de grupos de trabalho cooperativos. 

 
• O projeto do cargo -  os autores sugerem que o desenho dos cargos deva 

estar adequado com as necessidades do trabalhador, inclusive as 

tecnológicas. E afirmam, ainda, que o projeto do cargo deve incluir o 

enriquecimento de trabalho, contemplando uma variedade maior de tarefas, 

retroinformação e grupos de trabalho autônomos.  

 
• Inovação no sistema de recompensa: segundo os autores todo o programa 

de cargos e salários da empresa deve ser revisto para diminuir o abismo em 

termos de remuneração e, as diferenças de status entre os trabalhadores e 

 
• Melhoria no ambiente de trabalho: trata de todas as condições físicas e 

ambientais dos trabalhadores. Envolve: horário flexível, equipamentos de 

trabalho e local utilizados pelos trabalhadores. Os autores  argumentam que 

melhores condições de trabalho tornam os operários mais satisfeitos, 

afetando indiretamente e de forma positiva a produtividade, pois promove 

maior coordenação das tarefas, aumentando a motivação e a capacidade 

dos trabalhadores. 

 
5.4. O Modelo de Walton 

 
O modelo de Walton (1973) é muito citado por vários autores devido à amplitude 

com que seus oito critérios tratam sobre Qualidade de Vida no Trabalho. Esse modelo inclui 
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aspectos básicos que são considerados importantes para o estudo da QVT, tais como: fatores 

higiênicos, condições físicas, remuneração e aspectos relacionados à segurança, sem 

desconsiderar os demais elementos citados por outros autores. Para Walton, 

independentemente da posição hierárquica, existem muitos trabalhadores alienados e 

descontentes perante as deficiências encontradas na sua qualidade de vida no trabalho, na qual 

os mesmos gostariam de acrescentar tarefas adicionais e mais desafiadoras, proporcionando 

uma maior satisfação para com o trabalho. 

 
Com seus estudos Walton (1973) pretendia associar uma melhor qualidade de vida 

no trabalho com o desempenho da organização. Detectaram-se então oito critérios que 

interferem significativamente no desempenho do indivíduo na situação de trabalho. No 

entanto, o autor admite que pesquisas realizadas com grupos de trabalhadores ou ambientes 

diferentes podem gerar um conjunto distinto de critérios, ou seja, mudando o contexto, pode 

resultar em uma alteração da hierarquia e importância dos critérios e dimensões que 

interferem na qualidade de vida no trabalho. 

 
Os termos de Walton (1973) podem ser apresentados por meio de oito categorias: 

 
1) Compensação justa e adequada: coloca o trabalho como prioridade, pois 

encontra nele a forma de sobrevivência do trabalhador. Estabelece uma relação entre a 

realização do trabalho e sua devida remuneração. Walton esclarece que a compensação 

adequada é um conceito relativo e difícil de ser definido com objetividade. Para melhor 

entendimento, este critério contempla os seguintes indicadores: 

 
a) remuneração adequada: remuneração recebida, suficiente para satisfazer as 

necessidades pessoais e sócio-econômicas na sociedade em que vive;  

b) Eqüidade interna: procura estabelecer uma relação de proporcionalidade 

entre os diversos níveis de compensações na empresa; 

c) Eqüidade externa: procura estabelecer uma relação entre os padrões 

salariais da empresa com o mercado de trabalho semelhante fora da 

empresa. 

2) Condições de segurança e saúde no trabalho: considera as condições físicas 

existentes no local de trabalho, preservando a saúde e o bem-estar do trabalhador.  

Apresentando os seguintes indicadores: 
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a) jornada de trabalho: tempo e horários razoáveis, compatíveis com o 

trabalho desempenhado; 

b) ambiente físico seguro e saudável: diz respeito à melhoria das condições 

físicas, proporcionando maior conforto e organização do local de trabalho, 

com mínima possibilidade de risco de doenças e danos físicos ao 

trabalhador. 

 
3) Oportunidade imediata para a utilização e o desenvolvimento da capacidade 

humana: trata das oportunidades que uma organização oferece para que o trabalhador possa 

aplicar, em seu dia-a-dia as aptidões e os conhecimentos profissionais. Destacam-se os 

seguintes indicadores:  

 
a) autonomia: liberdade e independência concedida ao trabalhador, para que 

ele possa programar e executar o seu trabalho; 

b) múltiplas habilidades: possibilidade de utilizar a vasta capacidade e as 

habilidades dos indivíduos;  

c) informações e perspectivas: informação ao indivíduo em relação às suas 

ações e ao desempenho do seu trabalho, como um todo;  

d) tarefas completas: realização do trabalho em suas várias etapas, ou seja, 

desde o início até o fim. 

 
4) Oportunidade futura para crescimento contínuo e segurança: trata das 

oportunidades de crescimento que a organização oferece ao trabalhador, por meio do 

desenvolvimento de suas potencialidades. Destacam-se os seguintes indicadores: 

 
a) possibilidade de carreira: oportunidade de ascensão profissional dentro da 

organização; 

b) crescimento pessoal: capacitação permanente para o desenvolvimento das 

potencialidades do indivíduo, com sua respectiva aplicação; 

c) segurança de emprego: nível de segurança do trabalhador em relação à 

manutenção do seu emprego, e garantia da remuneração. 

5) Integração social na organização do trabalho: refere-se ao grau de convivência 

harmoniosa entre os trabalhadores de vários níveis hierárquicos dentro da mesma empresa. A 

integração social pode ser representada por meio dos seguintes indicadores: 
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a) ausência de preconceitos: ausência de discriminação de qualquer natureza, 

seja de raça, cor, religião, cargo ou nível social;  

b) relacionamento: bom relacionamento interpessoal percebido pelo auxílio 

recíproco, confiança mútua e respeito à individualidade; 

c) senso comunitário: companheirismo e espírito coletivo, promovendo a 

integração do trabalhador a um grupo e à organização. 

 

6) Constitucionalismo na organização do trabalho: refere-se à existência de normas 

e procedimentos que estabelecem claramente os direitos e os deveres dos trabalhadores. 

Destacam-se os seguintes indicadores: 

 
a) direitos trabalhistas: refere-se às normas que regem as relações de trabalho 

entre a empresa e os empregados, inclusive os direitos resultantes da 

condição jurídica dos trabalhadores e o cumprimento dessas normas; 

b) privacidade pessoal: é o respeito à individualidade que o trabalhador 

possui dentro da organização; 

c) liberdade de expressão: oportunidade que o trabalhador possui de 

manifestar suas idéias, dar sugestões e discordar abertamente de visões de 

superiores da organização, sem medo de represálias. 

 

7) O trabalho e o espaço total da vida: relaciona-se ao equilíbrio existente entre o 

tempo e energia que o trabalhador dedica à organização e à sua vida pessoal. Destaca-se o 

seguinte indicador: 

 
a) tempo entre a família e o trabalho: é o relacionamento equilibrado entre o 

trabalho do indivíduo e as outras atividades existentes, como o convívio 

familiar, o lazer e as atividades pessoais. 

 

 

8) Relevância social da vida no trabalho: refere-se ao empenho do trabalhador, no 

sentido de que a organização não propicie a depreciação de seu trabalho e de sua profissão. 

Walton (1973) afirma que esta situação pode afetar a auto-estima do trabalhador e, influenciar 

na sua qualidade de vida no trabalho. Destacam-se os seguintes indicadores: 
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a) valorização do trabalho: refere-se ao sentimento de relevância e 

valorização que a organização e a comunidade atribuem ao indivíduo, na 

organização;  

b) imagem e responsabilidade social da organização: percepção do 

trabalhador em relação à importância e à responsabilidade do seu trabalho, 

e da sua organização, em dar um retorno à comunidade. 

 
 

5.5. O Modelo de Dimensões Básicas da Tarefa 

 
O Modelo de Dimensões Básicas da Tarefa, de Hackman, Oldham (1975), baseia-

se em trabalhos anteriores de Hackman, Lawler (1971) e Turner Lawrence, (1973) que 

defendem que as características da tarefa determinam três estados psicológicos:  

1. significância percebida, isto é, valor atribuído ao trabalho;  

2. responsabilidade percebida em relação aos resultados do trabalho e 

3. conhecimentos dos resultados do trabalho que, quando presentes, 

promovem a satisfação e motivação dos trabalhadores. 

 
Hackman e Oldham (1975) consideram as seguintes dimensões da tarefa em seu 

modelo como determinantes dos estados psicológicos: 

• variedade de habilidades e talentos exigidos na realização da atividade; 

• identidade da tarefa, ou seja, o nível em que é possível, na realização da 

tarefa, identificar a  realização de um trabalho completo;  

• significado da tarefa, ou seja, o grau em que a tarefa impacta a vida ou o 

trabalho de outras pessoas;  

• autonomia e liberdade do indivíduo de planejar a realização do trabalho; 

• feedback extrínseco é a avaliação de desempenho realizada por terceiros;  

• feedback intrínseco, verificado quando a própria atividade fornece ao 

indivíduo possibilidade de avaliar seu desempenho e  

• contato com pessoas (colegas, clientes etc.) na realização das atividades. 

Além dessas variáveis, o modelo contempla ainda os grupos:  

• resultados pessoais e de trabalho, que avaliam as reações afetivas do 

indivíduo ao desempenhar seu trabalho e 
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• satisfações contextuais, que avaliam a satisfação com as variáveis: 

possibilidade de crescimento, supervisão, segurança no trabalho, 

compensação e ambiente social. 

 
Acrescenta-se a este modelo as variáveis necessidades individuais de crescimento, 

que relaciona as características da tarefa e as respostas individuais.  

 

O capítulo a seguir, contém o modelo proposto com suas fases, sugerida por 

Fernandes (1996). Para se definir: 

• o correto diagnóstico; 

• as necessidades; 

• equipe ideal; 

• quais são os processos e métodos que atendem as necessidades; 

• os processos da construção da matriz de relação entre as necessidades e os 

procedimentos e 

• elaboração do plano de ação. 

 

5.6. Modelo Proposto - A Metodologia para a Melhoria na QVT 

 
A metodologia de levantamento da Qualidade de Vida no Trabalho proposta foi 

elaborada baseada em diversas literaturas sobre  Qualidade de Vida no Trabalho, auditoria de 

pessoal e conceitos de implantação do TQC - Controle da Qualidade Total e utilização do 

ciclo PDCA - Planejar, Fazer, Checar e Agir. 

 
Este processo pressupõe a análise de aspectos significativos, que de acordo com 

Fernandes (1996, p.78) são: 

• levantar o posicionamento do empregado em relação ao posto de trabalho 

ocupado, permitindo subsidiar a reestruturação do mesmo; 

• investigar os fatores do ambiente de trabalho que, se modificados, 

melhorariam a Qualidade de Vida dos empregados, definindo assim as 

causas influentes; 

• detectar os pontos críticos relativos às formas de organização do trabalho 

ou causas mais prováveis de insatisfação dos empregados; 
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• avaliar o nível de satisfação do empregado em relação às condições de 

trabalho, saúde, moral, compensação, participação, comunicação, imagem 

da empresa, relação chefia – subordinado e organização do trabalho; 

• elaborar um plano de ação com base em itens de controle que precisam ser 

melhorados e 

• verificar após a implantação de medidas corretivas, através do 

levantamento da percepção dos empregados, se as medidas corretivas 

diminuíram o nível de insatisfação evidenciado. 

 
A metodologia proposta por Fernandes (1996) parte da avaliação do nível de 

satisfação dos trabalhadores, onde se podem constatar elementos chaves como condições de 

trabalho, saúde, moral, compensação, participação, comunicação, imagem da empresa, 

relação chefe / funcionário, organização do trabalho e os dados de identificação.  

 
Fernandes (1996) se baseou na auditoria operacional de Recursos Humanos, 

propondo a utilização de instrumentos de coleta de dados como entrevistas, questionários, 

análises de registros, informações externas e internas e observação do local de trabalho. Os 

padrões de desempenho devem ser utilizados são relativos à quantidade, qualidade e tempo. 

 
Os indicadores que serão relevantes neste processo são o número de pessoas por 

categoria na empresa e seu número total, índices de rotatividade, grau de envolvimento com 

os sindicatos, saúde dos trabalhadores e alimentação, índices relativos aos acidentes de 

trabalho e faltas, acesso ao trabalho, investimento em treinamento e política salarial. 

 
As etapas de uma auditoria são primeiramente a preparação onde se comunica aos 

dirigentes da empresa de que se trata o programa, como acontecerá, quem serão os 

responsáveis; na fase de sensibilização ocorre o comprometimento com a estratégia de 

Qualidade de Vida no Trabalho e na etapa do planejamento cria-se uma equipe interna e/ou 

externa para desenvolver o projeto; na execução elabora-se o modelo de pesquisa de acordo 

com a realidade da organização; na apresentação dos resultados coleta-se os dados com base 

no modelo em seguida ocorre o tratamento e análise dos dados e interpretação dos resultados 

e finalmente na fase do plano de ação utiliza-se a filosofia do PDCA com a busca da melhoria 

contínua na satisfação dos trabalhadores. 

A metodologia de Fernandes (1996) para melhoria na Qualidade de Vida no 

Trabalho apresenta como vantagem principal o fato de estar baseada no PDCA e assim se 
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preocupar constantemente com melhorias na Qualidade de Vida no Trabalho, uma vez que as 

necessidades vão sucessivamente aparecendo, tendo-se atendido as necessidades das pessoas 

naturalmente elas almejarão um estado superior. 

 
Uma desvantagem seria o custo envolvido que poderia inviabilizar o programa de 

melhoria na Qualidade de Vida no Trabalho, sempre que se propõe uma metodologia deve 

ocorrer o treinamento de pessoas para poderem executá-la, isso se ela for executada pelo 

pessoal da empresa, porque se for realizado por uma consultoria externa além do custo, o 

domínio da tecnologia envolvida na metodologia continua sendo da equipe de consultores. A 

proposta é interessante na medida em que considera diversos elementos chave para serem 

pesquisados, destacando-se o relacionamento chefia-subordinados, a participação das pessoas, 

os sistemas de pagamento a fim de verificar a equidade interna e externa da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
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6.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A abordagem da qualidade de vida no trabalho constitui-se uma questão 

importante para as organizações, no processo que busca minimizar os conflitos existentes na 

relação organização/empregado, no sentido de conciliar interesse dos trabalhadores e da 

organização. 

 
Na tentativa de estabelecer uma integração entre os conceitos de Qualidade de 

Vida no Trabalho (QVT) e Qualidade de Vida (QV), entendemos que o indivíduo tem que ser 

considerado sob um ponto de vista holístico, pois assim como Kahn (1984), acreditamos que 

um baixo nível de QVT, na maioria das vezes, significa baixa qualidade de vida geral. 

 
É importante ressaltar que a QVT não pode ser confundida com a distribuição de 

benefícios. As organizações que proporcionam, aos seus colaboradores, facilidades tais como 

horários flexíveis, assistência médica e educacional, além de atividades culturais e de lazer, 

extensivas as suas famílias, e realizam atividades que envolvem e beneficiam a comunidade 

em que vivem, indicam uma maior sensibilidade em relação a eles.  

 
Investir na saúde, na qualidade de vida, e no bem estar das pessoas não representa 

prejuízo para a empresa ao contrário, o aumento de produtividade implica em um aumento da 

satisfação dos funcionários, promovendo baixos índices de absenteísmos e menores gastos com 

despesas médicas. Além de evitar custos e perda de tempo com treinamento de substitutos, 

não esquecendo da redução no número de acidentes de trabalho. 

 
Retomando a concepção de Valenti e Silva (1995), percebe-se que o estudo e a 

implementação de práticas relacionadas à qualidade de vida no trabalho apresentam-se como 

uma alternativa de pesquisadores e dirigentes em solucionar ou diminuir os efeitos negativos 

do taylorismo, no sentido de humanizar as relações de trabalho, preocupando-se com a 

satisfação e as necessidades das pessoas no trabalho. A partir disso, entende-se que a 

qualidade de vida no trabalho traduz-se na maneira de como as pessoas vivenciam o seu 

cotidiano no trabalho.  

 
Percebemos no capítulo 5 que os modelos apresentados e as melhorias na 

Qualidade de Vida no Trabalho, consideram vários fatores relacionados mais diretamente com 



 

 

111 

o cargo, com a organização do trabalho, com a chefia, com a remuneração, até com os fatores 

higiênicos de saúde e segurança no trabalho, e, alguns autores consideram aspectos mais 

amplos como a questão da participação, as estruturas organizacionais e a possibilidade de 

crescimento e utilização da criatividade no trabalho. 

 
Vimos também, que a abordagem do enriquecimento dos cargos melhora a 

Qualidade de Vida no Trabalho à medida que consegue tornar cargos altamente 

especializados em cargos mais amplos, descobrindo os aspectos que são importantes para a 

satisfação humana no trabalho. O respeito às necessidades humanas baseia-se no princípio de 

que existem três estados psicológicos críticos para a determinação da motivação e satisfação 

de uma pessoa.  

 
Contudo, apesar de ainda não estar bem definida, devido à diversificação de 

opiniões, a motivação é, sem dúvida, o que leva o ser humano a se comportar de maneiras 

específicas e diretamente ligadas às suas necessidades, sejam estas em nível fisiológico e/ou 

cognitivo, de cada indivíduo. A pirâmide de Maslow é um exemplo nítido da classificação das 

necessidades de um ser humano, desde as necessidades fisiológicas até as de auto-realização. 

 
Para Fernandes (1996), os desafios e as metas da qualidade dependem da 

mobilização das pessoas para o desenvolvimento das ações de programas. Por outro lado, o 

que se observa é que, apesar de as empresas estarem investindo em tecnologia, há um 

desequilíbrio, pois, descuidam-se em relação às estratégias de envolvimento do pessoal na 

busca da qualidade.  

 
Tendo como idéia central, o fato de que é necessário medir para melhorar, assim 

como nos programas de qualidade, o mesmo deve ser adotado para os programas de qualidade 

de vida no trabalho. Entretanto, poucas empresas se preocupam em avaliar de forma 

sistemática a satisfação dos seus empregados. Nesse processo de autoconhecimento, as 

sondagens de opinião interna são uma importante ferramenta para detectar a percepção dos 

funcionários sobre os fatores intervenientes na qualidade de vida e na organização do 

trabalho. 

 
A Qualidade de Vida no Trabalho é um tema amplo que deve ser compreendido de 

forma sistêmica. A preocupação não deve estar somente no ambiente físico de trabalho, mas 

também no ambiente psicológico da organização. 
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A conscientização dos próprios funcionários é de extrema importância quando se 

pensa em QVT, o funcionário precisa compreender seu papel, suas responsabilidades para 

conseguir melhorias significativas em relação ao seu bem estar e saúde. 

 

Em muitos casos, a exigência de mudanças de hábitos individuais e o não 

comprometimento com estas mudanças fazem com que os programas fracassem. Os 

programas de melhorias na QVT são diversificados e vão desde as mudanças nos cargos e nos 

projetos de trabalho, até investimentos realizados em treinamentos com a finalidade de 

mudança de atitudes e autoconhecimento para melhorar as relações interpessoais no trabalho. 

 

Enfim, cada um dos autores e modelos para a Investigação da QVT citados no 

Capítulo 5 deste trabalho, refletem as necessidades dos trabalhadores em relação à Qualidade 

de Vida em um determinado período, por meio dos quais as necessidades dos trabalhadores 

evoluiram de tempos em tempos, exigindo das empresas novas respostas às suas necessidades.  

 

Finalizando esse estudo, consideramos imprescindível que a QVT não seja 

planejada e implementada a partir de uma visão fragmentada e míope, levando em 

consideração apenas o ambiente interno da organização, com ênfase na tarefa desempenhada 

pelo indivíduo e nas condições físicas do trabalho, mas que leve em conta, sobretudo, o 

ambiente externo, ou seja, o contexto familiar, social, político e econômico em que o 

indivíduo como ser total está inserido, influenciando e sendo influenciado, considerando 

também e fundamentalmente, os fatores internos e externos que são citados no item 4.2.4 e 

4.3 e seus subitens, que influenciam a Qualidade de Vida no Trabalho. 

 
Além disso, são necessárias ações que promovam o efetivo envolvimento desses 

trabalhadores na elaboração e implementação desses programas de QVT, bem como de uma 

preparação dos mesmos, e de seus superiores, para lidar com esse indicador de verdadeira 

democracia nos processos de trabalho. Desta forma, as organizações estarão encarando-os não 

apenas como mais um recurso, mas oferecendo condições para que se tornem seres humanos e 

que possam, assim, alcançar a QV que desejam e merecem.  

 
Acreditamos, então, que a partir dessas considerações, possamos nos aproximar de 

um conceito mais adequado para o termo Qualidade de Vida no Trabalho. Logo, é necessário 
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acreditar que a qualidade tem sua origem nas pessoas e não nas coisas, e as pessoas devem 

estar satisfeitas com o trabalho, podendo participar diretamente na solução dos problemas que 

lhes afetam. Por outro lado, que as organizações possam, por meio de diversas ferramentas 

disponíveis atingir suas metas e a melhorar a qualidade de vida de seus colaboradores. 

 
 
6.1.1. Recomendações 

 
De acordo com as informações obtidos na presente pesquisa, é possível 

recomendar ações aos dirigentes das organizações, a fim de que possam incrementar a 

qualidade de vida dos trabalhadores e da organização: 

 

• um sistema de recompensa que contemple o reconhecimento profissional, 

ou seja, a valorização do empregado, através de premiações variáveis. 

 
• Um projeto que contemple o desenvolvimento de uma cultura 

organizacional que priorize o trabalho em equipe, enquanto fator que 

agregue diferencial na condução dos processos administrativos, gerador de 

autonomia grupal e desenvolvimento pessoal. 

 
• Um projeto dirigido à uma ética organizacional em que priorize-se olhar o 

cidadão-organizacional, respeitado, considerando seus direitos e deveres 

com relação a instituição em que está, sem qualquer discriminações.  

 
• um plano de carreira e uma política salarial dirigida ao corpo técnico e 

auxiliar administrativo, nos quais ele possa vislumbrar os níveis 

progressivos do plano  de carreira e programar sua escalada de acordo com 

seus objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.2. Sugestões para Trabalhos Futuros 
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Quando se trata de questões humanas é importante considerar as diferenças 

sociais, de cultura e de valores. Pensando nestes pontos, em estudos existentes, e na influência 

da cultura brasileira na gestão das empresas, é que se recomenda para estudos futuros: 

• uma investigação mais aprofundada sobre valores organizacionais, valores 

pessoais e sua relação com a QVT; 

• os motivos que levam algumas organizações a investirem em QVT e quais 

os retornos que estes programas tem trazido às organizações e aos 

funcionários; 

• a influência do estilo brasileiro de gerenciar na QVT de seus subordinados; 

• a cultura brasileira sua influência nas organizações e na QVT e 

• a criação de um modelo que seja capaz de relacionar indicadores de QVT 

com indicadores financeiros tangíveis ou intangíveis. 
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