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RESUMO 

Todas as mudanças que ocorrem na sociedade nesta última década e a 

expansão da competitividade pela globalização vêm impulsionando as 

organizações a, cada vez mais, buscar uma maior flexibilidade em seus 

procedimentos. Está cada vez mais evidente a importância dada ao 

investimento por parte das organizações em seu capital intelectual para 

obtenção de resultados mais eficazes, ou seja, uma organização bem sucedida 

é uma organização que consegue utilizar melhor as capacidades e habilidades 

de seus integrantes. As estratégias elaboradas para programas de qualidade 

de vida no trabalho levam em considerações aspectos gerais do que venha ser 

qualidade de vida, porém, as organizações lidam com pessoas que têm 

histórias de vida particular, e não gerais, os resultados acabam sendo fracasso 

nos programas, devido à falta de conhecimento do que venha controlar o 

comportamento dos colaboradores em particular nas organizações. Neste 

ponto, ressaltamos a importância da Qualidade de Vida no trabalho (QVT), pois 

a compreensão e aplicação deste conceito no ambiente organizacional e a 

proporção de um ambiente seguro, harmonioso e saudável pode proporcionar 

maiores condições para o trabalhador desenvolver seus potenciais e aumentar 

a eficácia de suas contribuições e êxito em seus resultados. 

  



6 
 

METODOLOGIA 

 

O presente trabalho buscará apoio básico em livros e pesquisas na 

internet na área de Recursos humanos. 

 

Quanto aos livros utilizados, como bibliografia básica, cito os livros 

“Gestão de pessoas” e “Recursos Humanos” do autor Idalberto Chiavenato. 

Livros estes que auxiliarão no desenvolvimento e entendimento do assunto. 

 

Os trabalhos acadêmicos realizados no decorrer deste curso de pós-

graduação serão importantes na aplicação do tema Qualidade de Vida no 

Trabalho (QVT). E também como fontes de consultas as anotações em sala de 

aula que poderão incrementar a monografia com alguma informação 

importante. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) é um dos temas a que se tem 

dado muita importância, devido às mudanças constantes no mundo do 

trabalho. O século xx trouxe alterações profundas na percepção do trabalho na 

vida das pessoas. Com o desenvolvimento da era da industrialização, as 

atividades desempenhadas ficaram monótonas e repetitivas, o quê refletiu nos 

colaboradores uma diminuição da motivação, um aumento dos problemas 

físicos, um acréscimo dos acidentes de trabalho e erros na produção. 

 

Segundo Chiavenato (2004) a QVT tem sido utilizada como indicador 

das experiências humanas no local de trabalho e do grau de satisfação dos 

colaboradores. Para alcançar níveis elevados de produtividade, as 

organizações precisam de pessoas motivadas que participem na organização. 

Sendo a gestão da QVT uma forma de envolver o colaborador, será também 

uma fonte de bem-estar e de eficácia organizacional. 

 

Parece, assim, haver um certo consenso que a QVT é um conceito que 

lida com o bem-estar dos trabalhadores. Deste modo, a QVT constitui o corpo 

teórico do presente estudo, em que serão apresentados modelos e definições 

já existentes. 
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CAPÍTULO I 

 

ORIGEM E EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE QUALIDADE DE VIDA NO 

TRABALHO - QVT  

 

  Existem vários conceitos de Qualidade de Vida no Trabalho e cada um 

apresenta um viés conforme a perspectiva da especialidade ou profissão do 

teórico. Para melhor entender o que é Qualidade de Vida no Trabalho é preciso 

antes definir qualidade de vida. Embora, apesar dos mais diversificados 

estudos sobre o tema, não existe um consenso para o conceito qualidade de 

vida, a maioria dos autores afirmam que o termo é subjetivo. 

 

Para Chiavenato (2006) qualidade de vida implica criar, manter e 

melhorar o ambiente de trabalho, seja em suas condições físicas – higiene e 

segurança –, seja em suas condições psicológicas e sociais. Tudo isso 

redunda em um ambiente de trabalho agradável e amigável e melhora 

substancialmente a qualidade de vida das pessoas na organização. E, por 

extensão, a qualidade de vida das pessoas fora da organização. 

 

A qualidade de vida baseia-se em uma visão integral das pessoas, que é 

o chamado enfoque biopsicossocial. O enfoque biopsicossocial das pessoas 

origina-se da medicina psicossocial, que propõe a vida integrada ao ser 

humano. Segundo esse enfoque, saúde não é apenas ausência de doenças, 

mas também o completo bem-estar biológico, psicológico e social. Esta 

definição, adotada pela organização de saúde em 1986, abre espaço 
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significativo para compreensão e administração de fatores psicossociais na 

vida moderna, especialmente no ambiente de trabalho. 

 

A qualidade de vida tem um cunho holístico por enforcar o ser humano 

em todas as sua dimensões, quais sejam, mental, social, física, emocional e 

espiritual. Nas empresas, a qualidade de vida tem sido um dos objetivos 

maiores da gestão estratégica de pessoas, por via de ações de melhoria do 

ambiente e condições de trabalho, empregos e técnicas de ginástica laboral, 

seções de relaxamento, atividades lúdicas e muitos outros recursos ortodoxos 

e criativos. 

 

Segundo França (1996), qualidade de vida no trabalho é conjunto das 

ações de uma empresa que envolve e implementação das melhores e 

inovações gerenciais e tecnológicas no ambiente de trabalho. A construção da 

qualidade de vida no trabalho ocorre a partir do momento em que olha a 

empresa e as pessoas como um todo. 

 

A Qualidade de Vida no Trabalho tem sido uma preocupação do homem 

desde o início de sua existência. Com outros títulos em outros contextos, mas 

sempre voltada para facilitar ou trazer satisfação e bem-estar ao trabalhador na 

execução de sua tarefa.  

 

No início dos anos 20, nos Estados Unidos, surgiram as primeiras 

preocupações científicas sobre a influência das condições físicas do local de 

trabalho na produtividade industrial. E no início da década de 50, na Inglaterra, 

Eric Trist e colaboradores estudavam um modelo macro para agrupar o 

trinômio INDIVÍDUO/TRABALHO/ORGANIZAÇÃO. Esta nova técnica recebeu 

a denominação de Qualidade de Vida no Trabalho – QVT (RODRIGUES, 

2002).  

 

Somente na década de 60, estes movimentos, ou seja, as preocupações 

com a Qualidade de Vida no Trabalho tomaram impulso. A conscientização dos 

trabalhadores e o aumento das responsabilidades sociais da empresa 

contribuíram, de forma decisiva, para que cientistas e dirigentes 
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organizacionais pesquisassem melhores formas de realizar o trabalho (HUSE & 

CUMMINGS, 1985 apud RODRIGUES, 2002, p.77).  

 

Conforme Chiavenato (2004), o termo Qualidade de Vida no Trabalho 

(QVT) só foi citado pela primeira vez da década de 1970 por Louis Davis, 

definindo-o como uma preocupação com o bem-estar geral e a saúde dos 

trabalhadores no desempenho de suas tarefas. Atualmente este conceito 

envolve tanto aspectos físicos e ambientais como os aspectos psicológicos do 

local de trabalho. 

 

Uma das definições de Chiavenato é que a Qualidade de Vida no 

Trabalho representa o grau em que os membros da organização são capazes 

de satisfazer a suas necessidades pessoais com sua atividade na organização. 

A QVT envolve os aspectos intrínsecos do cargo, como também todos os 

aspectos extrínsecos e contextuais. Ela afeta atitudes pessoais e 

comportamentos importantes para a produtividade, como: motivação para o 

trabalho, adaptabilidade e flexibilidade a mudanças no ambiente de trabalho, 

criatividade e vontade de inovar (Chiavenato, 2006, p.367). 

 

No Brasil a preocupação com a Qualidade de Vida no Trabalho surgiu de 

forma mais tardia, porém diversos pesquisadores e organizações vêm 

desenvolvendo importantes trabalhos e discussões sobre o tema. Este tema 

tem despertado o interesse de empresários e administradores brasileiros pela 

contribuição que pode oferecer para a satisfação do empregado e a 

produtividade empresarial. 

 

Trist (1975) diz que a QVT é de fundamental importância para as 

organizações, tanto dos países desenvolvidos, como dos países em 

desenvolvimento (apud RODRIGUES, 2002). 
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CAPITULO II 

 

OS PRINCIPAIS MODELOS DE QVT 

 

Uma das dificuldades para atingir a qualidade de vida nas organizações 

reside nas várias preferências humanas e diferenças individuais e o grau de 

importância que cada trabalhador dá as suas necessidades. 

 

O desempenho no cargo e o clima organizacional representam fatores 

importantes na determinação da QVT. As necessidades humanas variam 

conforme as pessoas e a cultura organizacional, a QVT não é determinada 

apenas pelas características individuais – necessidades, valores, expectativas 

– ou situacionais – estrutura organizacional, tecnologia, sistemas de 

recompensas, políticas internas – mas principalmente pela atuação sistêmica 

das características individuais e organizacionais. Por esta razão, vários autores 

apresentam modelos de QVT. Para Chiavenato (2004) os três modelos mais 

importantes são: modelo de QVT de Nadler e Lawler, modelo de QVT de 

Hackman e Oldhan e o modelo de QVT de Walton. 

 

O modelo de Nadler e Lawler identifica algumas atividades de qualidade 

de vida no trabalho que são fundamentais em quatros aspectos. São eles: 

 

1) Participação dos funcionários nas decisões; 

2) Reestruturação do trabalho através de enriquecimento de tarefas e 

grupos de trabalho autônomo;  

3) Inovação no sistema de recompensas com influencia no clima 

organizacional; 

4) Melhora do ambiente de trabalho no que se refere a horas de 

trabalho, condições, regras e meio ambiente físico. 

 

Além dessas atividades, Nadler e Lawler (1983) descreve seis fatores 

determinantes para o sucesso dos projetos de QVT: percepção da 
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necessidade; o foco do problema que é destacado na organização; estrutura 

para identificação e solução do problema; as compensações projetadas tanto 

para os processos quanto para os resultados; os sistemas múltiplos afetados e 

o envolvimento amplo da organização. 

 

O modelo de Hackman e Oldham (1975) se apoia em características 

objetivas do trabalho. De acordo com esses autores a qualidade de vida no 

trabalho pode ser avaliada em termos de: 

 

1) Dimensões da tarefa, identificando seis atributos importantes para a  

satisfação no trabalho: variedade de habilidades, identidade da 

tarefa, inter-relacionamento, autonomia e feedback. 

2) Estados psicológicos críticos, envolvendo a percepção da 

significância trabalho, da responsabilidade pelos resultados e o 

conhecimento dos reais resultados. 

3) Resultados trabalho, incluindo a satisfação geral e a motivação para 

o trabalho de alta qualidade, bem como o absenteísmo e a 

rotatividade baixa. 

 

O modelo proposto por Walton se destaca entre os outros modelos por 

ter se tornado um clássico na literatura sobre QVT, devido ao grande número 

de pesquisas e modelos que se originaram a partir dele. São oito os fatores 

que o modelo de Walton leva em consideração. Segundo o autor, quando tais 

critérios não são salientados, o nível de satisfação do trabalhador fica 

comprometido afetando sua produtividade. O próprio autor admite que grupos 

de trabalhadores diferentes ou ambientes de trabalho diferentes podem gerar 

grupos distintos de critérios, o que significa dizer que, mudando o contexto, 

pode alterar-se as necessidades e o grau de relevância de determinados 

fatores. 

 

O modelo de Walton inclui questões elementares da relação de 

trabalho/operário como importantes para o estudo da QVT, incluindo entre elas 
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fatores higiênicos, condições físicas, segurança e remuneração, sem no 

entanto descuidar de outras etapas do processo. Segundo esta teoria, 

independente do nível hierárquico, existem muitos empregados descontentes e 

alienados em relação às condições de trabalho que gostariam de alterar o 

conteúdo de seu cargo acrescentado maiores desafios e extraindo maior 

satisfação com a atividade exercida.   

 

Os estudos de Walton apontaram oito dimensões descritas a seguir: 

 

1 Compensação justa e adequada (renda e equidade interna e externa)  

Walton considera o trabalho, em primeiro lugar, como o meio que os 

indivíduos têm para garantir a vida. A adequação da compensação recebida é 

um conceito relativo, podendo ser focalizada sob ângulos distintos, seja 

relacionado o salário com o esforço físico ou mental, com as habilidades 

requeridas para a atividade, com a experiência do trabalhador, com a 

responsabilidade do cargo, procurando estabelecer uma relação de 

proporcionalidade entre os diversos níveis de compensações na empresa, ou 

ainda uma relação entre os padrões salariais desta com o mercado de trabalho 

setorial ou geral. Além disto, as próprias necessidades de sobrevivência do 

trabalhador e sua família influem no seu grau de satisfação.  

 

Para Walton a honestidade das compensações é um conceito 

parcialmente ideológico, podendo ser aferida em termos de padrões subjetivos 

de quem está vendendo sua jornada de trabalho, existindo também dificuldade 

para estabelecer uma relação apropriada entre os salários estipulados para 

diferentes trabalhos, pois o trabalhador poderá associar seu salário até mesmo 

com a riqueza ou aparência de ganhos do patrão, ou mesmo com o próprio 

crescimento e evolução da empresa. 

 

2 Condições de segurança e saúde no trabalho (jornada e ambiente físico)  

 Para Walton o nível de satisfação do trabalhador quanto a este critério 

poderia ser melhorado através de horários razoáveis, de condições físicas de 
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trabalho que reduzam ao mínimo o risco de doenças e danos físicos, ou da 

imposição de limites de idade quando o trabalho é prejudicial ao bem-estar das 

pessoas acima ou abaixo de uma certa idade. O critério de Walton, sendo 

genérico para os vários tipos de trabalho e estabelecimento a partir de 

observações num meio mais evoluído e favorável à realização das atividades 

em geral, considera a avaliação do nível de satisfação do trabalhador quanto a 

exigências físicas, restritas à jornada de trabalho razoável e ambiente físico 

seguro e saudável que resguarde a saúde e a vida, com ausência e 

insalubridade. 

 

3 Utilização e desenvolvimento de capacidades (autonomia, significado e 

identidade da tarefa, variedade de habilidades e retroinformação) 

 Walton estabelece cinco dimensões básicas para a avaliação deste 

critério: autonomia do trabalho, habilidades múltiplas, informações e 

perspectivas, complexidade de tarefas e planejamento. Porém, acentua que as 

contingências, principalmente o grau de maturidade, a formação do trabalhador 

e sua capacidade de tomar iniciativa é que determinarão em que profundidade 

estas dimensões serão consideradas, admitindo que em muitas situações o 

que o trabalhador requer pode ser um trabalho fracionado, que exija poucas 

habilidades e que seja firmemente controlado.   

 

4 Possibilidade de crescimento contínuo e segurança (possibilidade de 

carreira, crescimento pessoal e estabilidade)  

 Neste critério Walton focaliza basicamente a oportunidade de carreira e 

as dificuldades que o trabalhador enfrenta face às suas limitações próprias, 

principalmente às ligadas com a educação formal que impedem ou dificultam o 

crescimento. Para melhorar o nível de satisfação Walton propõe avaliar a 

expectativa do trabalhador quanto ao uso de conhecimentos e habilidades 

recém adquiridas, o nível em que as atividades de trabalho atuais contribuem 

para manter e expandir sua capacidade evitando a obsolescência, a avaliação 

das oportunidades de progredir em termos organizacionais ou de carreiras 
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reconhecidas pelas pessoas de seu convívio, como amigos e familiares e por 

fim a segurança de emprego ou renda decorrente do trabalho. 

 

5 Integração social na organização (igualdade de oportunidades, bons 

relacionamentos e senso comunitário)  

 A natureza das relações interpessoais é importante para medir o grau de 

identidade do trabalhador com a organização e consequentemente seu nível de 

satisfação quanto à QVT e, segundo Walton, pode ser avaliada pela ausência 

de preconceitos (cor, raça, religião, sexo, aspectos físicos), de símbolos de 

status ou diferenças hierárquicas muito marcantes, pela possibilidade de 

acesso na hierarquia em função da capacidade e potencial e pela existência de 

apoio mútuo (prática de ajuda recíproca e apoio sócio-emocional) e senso 

comunitário, fazendo o trabalhador sentir-se integrado a um grupo e a 

empresa.   

 

6 Garantias constitucionais (respeito aos direitos trabalhistas, privacidade 

social, liberdade de expressão, e clareza quanto a normas e rotinas)  

 A existência de normas estabelecendo os direitos e deveres dos 

trabalhadores considerada como elemento fundamental na situação de 

trabalho.  Para o autor, os aspectos mais significativos para que haja uma 

elevada QVT são: o direito à privacidade pessoal, a liberdade de dialogo e o 

direito de posicionar-se e de receber tratamento justo em todos os aspectos.  

 

7 Trabalho e espaço total de vida (papel balanceado do trabalho na vida 

pessoal)  

 A experiência de trabalho de um indivíduo pode afetar positiva ou 

negativamente as demais esferas de sua vida, tais como as relações familiares 

ou o seu meio social, razão pela qual Walton recomenda a busca do equilíbrio 

através de esquemas de trabalho, expectativa de carreira, progresso e 

promoção. Segundo o autor também deve ser questionada a relação do tempo 

e energia que o trabalhador dedica à empresa e as deficiências que pode 

acarretar na situação familiar. Recomenda que o nível de satisfação do 
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trabalhador quanto à interferência do trabalho com sua vida privada seja 

avaliada através de opiniões quanto ao balanceamento da jornada, estabilidade 

de horários e mudanças geográficas que afetam a disponibilidade de tempo 

para lazer e família. 

 

8 Relevância social da vida no trabalho (imagem empresarial, 

responsabilidades social pelos produtos, serviços e empregados)  

 Segundo Walton a forma irresponsável de agir de algumas empresas faz 

com que um número crescente de empregados deprecie o valor de seus 

trabalhos e carreiras, o que afeta a autoestima do trabalhador e 

consequentemente sua produtividade. Para Walton as mudanças das 

condições organizacionais ocorrem em geral mais lentamente do que o 

aumento das expectativas do trabalhador, o que tende a provocar maior 

alienação. Neste critério o autor propõe a inclusão de dimensões relativas à 

atuação e importância da empresa, medidas através de sua imagem, de sua 

responsabilidade social, de sua preocupação com requisitos de qualidade dos 

produtos, com o cumprimento de prazos, com o ambiente, assim como com 

práticas predatórias.  
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CAPÍTULO III 

 

FATORES QUE INFLUENCIAM A QVT 

 

O trabalho tem sido para o homem o meio pelo qual ele desenvolve suas 

habilidades, se raciona, cria valor, o meio pelo qual ele se expressa na 

sociedade. Na medida em que o homem trabalha ele modifica o mundo e esse 

mundo também o modifica, numa transformação contínua. 

 

Se o trabalho é expressão da condição humana, se absorve 2/3 do seu 

dia e de sua vida madura, se impacta todas as dimensões da vida humana, há 

de se estudar e considerar em que condições se dá esse trabalho. 

 

Todos podem imaginar os problemas que a ausência de trabalho na sua 

forma de desemprego causa nas pessoas como problemas financeiros, falta de 

estima, problemas de relacionamento afetivo. E os problemas causados pelo 

trabalho? Este é uma consideração que interessa a todos na cadeia produtiva 

de nossa sociedade. 

 

Mesmo que as empresas negligenciem o impacto de suas atividades 

sobre seus empregados, a falta de qualidade de vida produz impactos 

importantes nos resultados da empresa o que torna o gerenciamento da QVT 

um fator de competitividade. 

 

A QVT envolve uma série de fatores: satisfação com o trabalho 

executado, as possibilidades de futuro na organização, o reconhecimento pelos 

resultados alcançados, o salário percebido, os benefícios auferidos, o 

relacionamento humano dentro do grupo e da organização, o ambiente 

psicológico e físico de trabalho, a liberdade e responsabilidade de decidir, as 

possibilidades de participar.   
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CAPITULO IV 

 

ESTRESS X TRABALHO 

 

Um dos fatores que nem sempre aparece nas teorias convencionais é o 

estresse e, no entanto, sua correlação com o trabalho é evidente. O estresse 

não é propriamente uma doença e sim um estado do organismo quando 

submetido ao esforço e à tensão. Numa situação estressante, o corpo sofre 

reações químicas normais que preparam o organismo para enfrentar a 

situação. O prejuízo, entretanto, acontece quando as situações estressantes 

são contínuas e o organismo começa a sofrer com as constantes reações 

químicas que se sucedem, sem que haja tempo para a eliminação dessas 

substâncias e sem o tempo necessário para o descanso e recuperação física e 

emocional.  

 

Assim sendo, o estresse pode ser definido como o esforço despendido 

por determinado organismo, diante de determinada demanda externa, seja 

essa solicitação excessiva ou moderada, boa ou ruim.  

 

Atividades que requerem exaustivo esforço físico, ou que são alienantes, 

ou realizadas em ambiente de tensão, produzem efeitos psicológicos 

negativos, mesmo que a pessoa esteja bem fisicamente. Certos fatores 

relacionados com o trabalho, como sobrecarga de atividade, pressão de tempo 

ou relações problemáticas com chefes ou clientes pode levar os empregados 

ao estresse.  

 

Os estressores externos são todos os eventos, bons ou maus, que 

ocorrem na vida da pessoa, no seu mundo externo, como morte, promoção, 

dificuldades financeiras, entre outros. Os estressores internos pertencem ao 

mundo das cognições do indivíduo, seu modo de perceber o mundo, seu nível 

de assertividade, suas crenças, seus valores, suas características pessoais, 
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seu padrão de comportamento, suas vulnerabilidades, sua ansiedade e seu 

esquema de reação à vida. 

 

Os profissionais vivem hoje sob contínua tensão, não só no ambiente de 

trabalho, como também na vida em geral. Há uma ampla área da vida moderna 

onde se mistura os estressores do trabalho e da vida cotidiana. A pessoa, além 

das habituais responsabilidades ocupacionais, além da alta competitividade 

exigida pelas empresas e além das necessidades de aprendizado constante, 

tem que lidar com os estressores normais da vida em sociedade, tais como a 

segurança social, a manutenção da família, as exigências culturais, etc.  

 

O desgaste emocional a que  pessoas são submetidas nas relações com 

o trabalho é fator muito significativo na determinação de transtornos 

relacionados ao estresse, como é o caso das depressões, ansiedade 

patológica, pânico, fobias, doenças psicossomáticas, etc. Em suma, a pessoa 

com esse tipo de estresse ocupacional não responde à demanda do trabalho e 

geralmente se encontra irritada e deprimida. 

 

No ambiente de trabalho os estímulos estressores são muitos. Podemos 

experimentar ansiedade diante de desentendimentos com os colegas, diante 

da sobrecarga e da corrida contra o tempo, diante da insatisfação salarial e, 

dependendo da pessoa, até com o tocar do telefone. A desorganização no 

ambiente ocupacional põe em risco a ordem e a capacidade de rendimento do 

trabalhador. Geralmente as condições pioram quando não há clareza nas 

regras, normas e nas tarefas que deve desempenhar cada um dos 

trabalhadores, assim como os ambientes insalubres, a falta de ferramentas 

adequadas. 

 

Fatores intrapsíquicos (interiores) relacionados ao serviço também 

contribuem para a pessoa manter-se estressada, como é o caso da sensação 

de insegurança no emprego, sensação de insuficiência profissional, pressão 

para comprovação de eficiência ou, até mesmo, a impressão continuada de 
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estar cometendo erros profissionais. Isso tudo sem contar os fatores internos 

que a pessoa traz consigo para o emprego, tais como, seus conflitos, suas 

frustrações, suas desavenças conjugais, etc. 

 

As três fases do estresse 

Fase de alerta: A primeira fase do processo de estresse é a de alerta e 

começa quando a pessoa se confronta com um estressor. Uma reação de 

alerta se instala e o organismo se prepara para “fuga ou luta” com a 

consequente quebra do estado de equilíbrio orgânico. Esta fase pode ser 

produtiva, desde que a pessoa saiba administra-la. Esse estado não será 

mantido por um longo período. Caso isso ocorra, a reação do organismo evolui 

para a fase seguinte, a de resistência. 

 

Fase de resistência: Esta fase é a segunda do processo de estresse e 

ocorre quando o estressor é de longa duração. O organismo tenta restabelecer 

o equilíbrio interno mediante ação reparadora. Toda a energia adaptativa é 

utilizada na  tentativa de equilíbrio e, quando houver sucesso nesse intento, os 

sintomas iniciais desaparecem, o que gera a sensação de melhora. Quando a 

pessoa continua nesse estágio por muito tempo, o organismo torna-se mais 

vulnerável às doenças em geral e o estresse avança para a última fase, isto é, 

a fase da exaustão. 

 

Fase de exaustão: A exaustão é a terceira fase de estresse. Também é 

o estágio mais perigoso. Ocorre quando outros estressores surgem 

concomitantemente ou quando existir uma evolução do processo de estresse. 

As doenças surgem com maior frequência nesta fase, tanto no âmbito físico 

quanto no psicológico. O enfraquecimento fisiológico é de tal ordem que 

patologias latentes se manifestam, comprometendo a saúde da pessoa, às 

vezes de forma irremediável.  
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Diante disso, as instituições devem estar atentas a todos esses fatores 

que eventualmente se manifestam dentro da empresa levando os 

colaboradores a um grau elevado de estresse. 

 

Henry pressupõe em seu modelo, que as reações corporais ocorrem de 

acordo com a situação que estressa o ser. Exemplo: a fuga aumenta o nível de 

adrenalina, a depressão aumenta o cortisol e tem como resultado a diminuição 

da testosterona, a luta aumenta a noradrenalina e testosterona. Já o modelo 

transacional de Lazarus, que também é conhecido elo cognitivo, frisa a 

importância dos processos mentais de juízo para o estresse. Segundo ele 

afirma, as reações de estresse resultam numa relação onde haja um grau de 

existência e os meios disponíveis. Ela é medida por processos cognitivos, 

assim, não penas os fatos externos podem influenciar uma relação de estresse, 

mais também os que são internos, de cada ser humano. Essa teoria se 

subdivide em dois: 

 

a) Juízo primário: são aquelas modificações que exigem uma 

determinada adaptação e manutenção do corpo do ser para que seja mantida a 

manutenção do bem estar, que tem como critério de avaliação três quesitos 

que são (1) se a situação é irrelevante, (2) positiva, (3) negativa. Se os 

acontecimentos vivenciados são considerados irrelevantes ou positivos, não há 

de se falar em reações de estresse. Porém, se forem julgadas negativas 

ameaçadoras ou nocivas, as reações de adaptação são típicas. 

b) Juízo secundário: quando você se desde sobre a adaptação, 

passa-se para a etapa de julgamento dos meios que são disponíveis para a 

mesma, para que seja resolucionado o seu problema. Se a relação for entre 

exigências, há de se dizer que é tomada por um desafio. Se os estressores 

forem tomados por um dano, ou por uma perda, então essa situação exprime 

experiências de emoção, de tristeza e até a diminuição de autoestima ou de 

raiva. 
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Já a teoria de manutenção de meios Hobfoll apresenta uma ligação aos 

contextos do social do estresse. Parte do pressuposto onde o ser humano tem 

que manter seus meios, tem que buscar gerar novo. Aqui o estresse é visto 

como a reação ao um meio-ambiente que pode se levar em conta a ameaça ou 

perda de um dos meios, ou há uma real perda dos meios existentes, ou ainda o 

fracasso de um possível meio criado. Já o modelo estresse-vulnerabilidade o 

transtorno mental ou aquele de uma doença estão interligados de um lado, 

aquela presença de uma predisposição genética, ou que se adquire no 

decorrer da vida. quanto maior for a predisposição, menor seria o nível de 

estresse para que um distúrbio irrompa. Essa relação é mantida pela 

resiliência, pela capacidade do ser em resistir ao estresse. 

 

Com toda essa pesquisa dentro do panorama do que venha a ser a 

doença, a gente pode chegar a conclusão que ela ataca muitos brasileiros, 

devido a fatores pré-dispostos ou não em nossas vidas. O fato é que assim que 

você perceber que tem algum sintoma você deveria buscar um medico para 

que possa ser feito um diagnostico, e assim você comece um tratamento para 

que os efeitos gerados na sua vida, sejam em proporções bem menores do que 

um dia imaginamos. Estresse não é apenas uma doença das cidades grandes, 

quando a gente lê detalhadamente o texto, a gente pode perceber que há 

fatores de pré-disposição em ter a doença, por isso, não é porque você leva 

uma vida pacata no interior de cidade grade que você está ileso de desenvolver 

essa doença crônica. Quando você começa a perceber os sintomas, o que 

você deverá fazer é procurar um auxilio medico para que o mesmo seja feito de 

uma forma preventiva antes que evolua o quadro e você passe a ter esses 

efeitos de uma forma negativa, tendo complicação na sua saúde, como citamos 

acima, além de devastar a sua carreira, pela má comunicação, o nível de 

irritabilidade. Por isso, por mais que você pense nunca ter, cogite a 

possibilidade, faça os exames e previna-se, assim, terá uma vida bem melhor, 

mais saudável e bem mais vivida. 
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Em relação ao estresse, existe também a síndrome do esgotamento 

profissional ou síndrome de Burnout (do inglês to burn out, queimar por 

completo). Foi assim denominada pelo psicanalista nova-iorquino, 

Freudenberger, após constatá-la em si mesmo, no início dos anos 1970. 

 

A dedicação exagerada à atividade profissional é uma característica 

marcante de Burnout, mas não a única. O desejo de ser o melhor e sempre 

demonstrar alto grau de desempenho é outra fase importante da síndrome: o 

portador de Burnout mede a autoestima pela capacidade de realização e 

sucesso profissional. O que tem início com satisfação e prazer, termina quando 

esse desempenho não é reconhecido. Nesse estágio, necessidade de se 

afirmar, o desejo de realização profissional se transforma em obstinação e 

compulsão. 

 

A síndrome de Bournout possui doze estágios:   

1. Necessidade de se afirmar 

2. Dedicação intensificada - com predominância da necessidade de fazer 

tudo sozinho; 

3. Descaso com as necessidades pessoais - comer, dormir, sair com os 

amigos começam a perder o sentido; 

4. Recalque de conflitos - o portador percebe que algo não vai bem, mas 

não enfrenta o problema. É quando ocorrem as manifestações físicas; 

5. Reinterpretação dos valores - isolamento, fuga dos conflitos. O que 

antes tinha valor sofre desvalorização: lazer, casa, amigos, e a única 

medida da auto-estima é o trabalho; 

6. Negação de problemas - nessa fase os outros são completamente 

desvalorizados e tidos como incapazes. Os contatos sociais são 

repelidos, cinismo e agressão são os sinais mais evidentes; 

7. Recolhimento; 

8. Mudanças evidentes de comportamento; 

9. Despersonalização; 

10. Vazio interior; 
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11. Depressão - marcas de indiferença, desesperança, exaustão. A vida 

perde o sentido; 

12. E, finalmente, a síndrome do esgotamento profissional propriamente 

dita, que corresponde ao colapso físico e mental. Esse estágio é 

considerado de emergência e a ajuda médica e psicológica uma 

urgência. 

 

Os sintomas são variados: fortes dores de cabeça, tonturas, tremores, 

muita falta de ar, oscilações de humor, distúrbios do sono, dificuldade de 

concentração, problemas digestivos. Segundo Dr. Jürgen Staedt, diretor da 

clínica de psiquiatria e psicoterapia do complexo hospitalar Vivantes, em 

Berlim, parte dos pacientes que o procuram com depressão são diagnosticados 

com a síndrome do esgotamento profissional. O professor de psicologia do 

comportamento Manfred Schedlowski, do Instituto Superior de Tecnologia de 

Zurique (ETH), registra o crescimento de ocorrência de "Burnout" em 

ambientes profissionais, apesar da dificuldade de diferenciar a síndrome de 

outros males, pois ela se manifesta de forma muito variada: "Uma pessoa 

apresenta dores estomacais crônicas, outra reage com sinais depressivos; a 

terceira desenvolve um transtorno de ansiedade de forma explícita", e 

acrescenta que já foram descritos mais de 130 sintomas do esgotamento 

profissional. 

 

Burnout é geralmente desenvolvida como resultado de um período de 

esforço excessivo no trabalho com intervalos muito pequenos para 

recuperação. Pesquisadores parecem discordar sobre a natureza desta 

síndrome. Enquanto diversos estudiosos defendem que burnout refere-se 

exclusivamente a uma síndrome relacionada à exaustão e ausência de 

personalização no trabalho, outros a percebem como um caso especial da 

depressão clínica mais geral ou apenas uma forma de fadiga extrema (portanto 

omitindo o componente de despersonalização). 
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Trabalhadores da área de saúde são frequentemente propensos ao 

burnout. Cordes e Doherty (1993), em seu estudo sobre esses profissionais, 

encontraram que aqueles que têm frequentes interações intensas ou 

emocionalmente carregadas com outros estão mais suscetíveis. 

 

Os estudantes são também propensos ao burnout nos anos finais da 

escolarização básica (ensino médio) e no ensino superior; curiosamente, este 

não é um tipo de burnout relacionado com o trabalho, mas com o estudo 

intenso continuado com privação do lazer, de atividades lúdicas, ou de outro 

equivalente de fruição hedônica. Talvez isto seja mais bem compreendido 

como uma forma de depressão. Os trabalhos com altos níveis de stress ou 

consumição podem ser mais propensos a causar burnout do que trabalhos em 

níveis normais de stress ou esforço. Policiais, Taxistas, bancários, 

controladores de tráfego aéreo, engenheiros, músicos, professores e artistas 

parecem ter mais tendência ao burnout do que outros profissionais. Os 

médicos parecem ter a proporção mais elevada de casos de burnout (de 

acordo com um estudo recente no Psychological Reports, nada menos que 

40% dos médicos apresentavam altos níveis de burnout) 

 

A chamada Síndrome de Burnout é definida por alguns autores como 

uma das consequências mais marcantes do estresse ou desgaste profissional, 

e se caracteriza por exaustão emocional, avaliação negativa de si mesmo, O 

termo Burnout é uma composição de burn=queima e out=exterior, sugerindo 

assim que a pessoa com depressão e insensibilidade com relação a quase 

tudo e todos (até como defesa emocional). Esse tipo de estresse consome-se 

física e emocionalmente, passando a apresentar um comportamento agressivo 

e irritadiço. 

 

Essa síndrome se refere a um tipo de estresse ocupacional e 

institucional com predileção para profissionais que mantêm uma relação 

constante e direta com outras pessoas, principalmente quando esta atividade é 

considerada de ajuda (médicos, enfermeiros, professores). Bancários também 
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podem estar sofrendo dessa síndrome, pois lidam com outras pessoas e 

sofrem com os problemas financeiros dos seus clientes por diversas vezes. 

Totalmente adversos dos banqueiros, os bancários são trabalhadores que 

vivem a angústia do cliente e não conseguem ter a visão de que eles são 

apenas consumidores. 
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CAPÍTULO V 

 

MOTIVAÇÃO DO TRABALHO 

 

Motivação de um modo geral é tudo aquilo que impulsiona a pessoa a 

agir de determinada forma ou, pelo menos, que dá origem a um 

comportamento específico, podendo este impulso à ação ser provocada por um 

estímulo externo (proveniente do ambiente) ou também ser gerado 

internamente nos processos mentais do indivíduo. 

 

Atualmente, uma das teorias motivacionais que mais tem sido explorada, 

surgiu da preocupação de Frederick Herzberg (1959) em pesquisar diretamente 

no contexto de trabalho, quais os fatores que se acham relacionados com 

aquelas atitudes que influem na produção e situações que determinam 

satisfação no trabalho. 

 

De acordo com Coradi (1985, p. 141), “Frederick Herzberg pertence ao 

grupo de psicólogos e sociólogos que, nos anos 50 e 60, abriram, 

enormemente, o leque dos estudos sobre comportamento humano”. 

 

Herzberg era professor de Psicologia na Western Reserve University, de 

Cleveland, escreveu três livros sobre as atitudes no trabalho: Job Attitudes, 

Motivation to Work e Work and Nature of Man, os quais se configuram como 

uma trilogia. 

 

Segundo Bergamini (1987) Herzberg usou em sua pesquisa uma 

entrevista como técnica de coleta de dados, na qual o tema principal consistia 

em identificar uma ocasião onde o entrevistado teria se sentido 

excepcionalmente bem ou mal em relação ao seu trabalho; não somente no 

atual, mas também em outro qualquer. 
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A amostragem da pesquisa era formada por 715 indivíduos, entre os 

quais se encontravam cientistas, engenheiros, supervisores, técnicos e 

montadoras diaristas. Envolveu-se, então, toda a organização em seus 

diferentes níveis, chegando-se a resultados realmente curiosos. 

 

A partir desses dados, descobriram-se fatores que quando estão 

presentes proporcionam alto nível de satisfação, mas a insatisfação 

determinada pela ausência deles não chega a ser significativamente 

proporcional – são os fatores que Herzberg chamou de motivacionais. Por 

outro lado, alguns fatores quando estão ausentes proporcionam grande 

insatisfação, mas sua presença não traz o mesmo nível percentual de 

satisfação – são os fatores chamados de higiênicos. 

 

Essa importante descoberta levou Herzberg a afirmar que o contrário de 

satisfação não pode ser chamado de insatisfação, mas caracteriza-se mais 

como nenhuma satisfação. Da mesma forma, o contrário de insatisfação não 

pode ser entendido como satisfação, mas nenhuma insatisfação. 

 

Outro aspecto de grande interesse prático desse trabalho de Herzberg é 

o de poder distinguir as pessoas em tipos ou estilos motivacionais diferentes. 

Para ele, há pessoas voltadas essencialmente à procura da realização, da 

responsabilidade, do crescimento, da promoção do próprio trabalho e do 

reconhecimento merecido estas pessoas são tidas como tipos que “procuram 

motivação”. A tarefa em si adquire grande significado para elas e fatores 

ambientais pobres não lhes criam grandes dificuldades, pelo contrário, elas são 

muito tolerantes para com eles. 

 

Por outro lado, existem indivíduos cujo referencial ambiental adquire 

grande relevo, centralizando sua atenção em elementos tais como o 

pagamento, vantagens adicionais, competência da supervisão, condições de 

trabalho, segurança, política administrativa da organização e os colegas de 
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trabalho. A essas pessoas, Herzberg chama de tipos que “procuram 

manutenção”. 

 

O desempenho no trabalho está diretamente ligado à motivação do 

funcionário. Um ponto muito importante que vai influenciar a motivação e, 

também o desempenho, é o ambiente, ou seja, as condições de trabalho. 

 

Tarefas que sejam intrinsecamente interessantes provavelmente vão 

despertar a motivação. Porém existem alguns mecanismos extrínsecos que 

podem gerar motivação. Os sistemas de incentivo que recompensam os 

funcionários por comportamentos benéficos a empresa são um exemplo muito 

comum atualmente. 

 

O ambiente físico também é muito importante no que tange à motivação. 

Ferramentas, equipamentos e tecnologia devem se adequar às pessoas. Trata-

se da ergonomia, também chamada de psicologia da engenharia. Outros 

fatores do ambiente físico que podem trazer dificuldades para os funcionários e 

causar desmotivação são ruído excessivo e temperaturas extremas. 

 

Muitos aspectos da vida organizacional podem se transformar em 

limitadores de motivação. Eles podem surgir de qualquer aspecto do trabalho: 

das práticas do supervisor à falta de treinamento, falta de tempo para realizar o 

trabalho e expedientes muito longos. 

 

A motivação está ligada ao processo de compreensão do 

comportamento humano e por serem as pessoas diferentes, a motivação varia 

de individuo para individuo, as necessidades e expectativas variam, produzindo 

diferentes padrões de comportamento, valores sociais, expectativas, e o que é 

mais complexo e que estes variam na mesma pessoa ao longo do tempo. 

 

O estudo da motivação no trabalho recebe interesse considerável na 

literatura internacional devido, provavelmente, à sua estreita relação com a 
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produtividade individual e organizacional. O problema da motivação no trabalho 

situa-se, inevitavelmente, no contexto da interação dos interesses da 

organização com os interesses do empregado. As duas partes envolvem-se 

numa parceria, na qual cada uma delas apresenta, explicita e/ou 

implicitamente, as suas exigências e demandas. Da parte da organização, 

existem demandas explícitas e bastante precisas relacionadas ao desempenho 

do empregado e às normas de comportamento na empresa. Em relação ao 

desempenho, a empresa exige que os seus membros executem tarefas bem 

delimitadas, em períodos determinados de trabalho e com padrões de 

quantidade e qualidade previamente estabelecidos. Todas estas atividades 

fazem parte do papel atribuído ao empregado e são, geralmente, regidas pelo 

próprio contrato de trabalho. Para a execução das tarefas, a empresa fornece 

aos seus empregados o equipamento e o material necessário, este último 

podendo, muitas vezes, não corresponder às exigências das tarefas e da 

própria organização. 

 

As demandas do empregado no ambiente organizacional referem-se, 

fundamentalmente, a ser tratado e respeitado como ser humano e a encontrar 

na organização oportunidades para satisfazer as suas necessidades e atingir 

os seus objetivos e expectativas por meio da própria atividade do trabalho. 

Quando o ser humano entra numa organização para trabalhar, o seu interesse 

básico não é aumentar o lucro dessa organização ou empresa, mas satisfazer 

necessidades pessoais de ordens diversas. Se ele não encontrar no trabalho 

meios de satisfazer as suas expectativas e de atingir as metas principais da 

sua existência, ele não se sentirá numa relação de troca, mas de exploração. O 

empregado aporta ao trabalho as suas habilidades e conhecimentos, a sua 

experiência e criatividade, o seu entusiasmo, a sua energia e a sua motivação. 

Na sua bagagem inicial, leva também as suas limitações, particularmente ao 

nível dos conhecimentos e habilidades necessários para a execução do seu 

trabalho. 
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Não há como abordar o tema QVT sem mencionar a motivação e a 

satisfação das necessidades dos funcionários que compõem a empresa, como 

aspectos preponderantes para a qualidade de vida dos profissionais no 

ambiente de trabalho. 

 

Dessa maneira como motivar os colaboradores e alcançar os resultados 

desejados e necessários, pois os resultados operacionais dependem em 

grande parte dos recursos humanos das organizações. 

 

As organizações vêm buscando formas de fazer cada vez mais 

atividades em um menor tempo e a um custo competitivo com o que o mercado 

quer pagar. Para manter o nível de produtividade, as empresas lançam mão de 

toda sorte de mecanismos para aumentar a chamada motivação de equipe. 

 

Consagrada inicialmente pela Psicologia, as teorias motivacionais, ou 

que buscavam estudar este efeito no trabalhador e sua produtividade, pularam 

também no âmbito das ciências administrativas. 

 

De acordo com Oliveira (2006, p. 145), o conceito de empresa ótima é 

variável de um indivíduo para outro. Assim como as pessoas são diferentes 

umas das outras, também são diferentes seus desejos e necessidades no 

âmbito profissional. Portanto, para determinado funcionário sua empresa é 

maravilhosa e extremamente motivadora e para outro que trabalha no mesmo 

setor, desempenhado as mesmas atividades e recebendo os mesmos 

benefícios a empresa não é adequada. 

 

Para Oliveira (2006, p.146) a empresa que mantém seus funcionários 

motivados é aquela que: 

Primeiramente, deve ser uma empresa com boa situação econômica. Os 

colaboradores devem confiar na gestão da empresa sem se preocupar se no 

próximo mês haverá atrasos de pagamentos, por exemplo. 
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É uma empresa competitiva, recebe novas ideias e apresenta 

crescimento no mercado. 

 

Oferece boas e reais oportunidades de crescimento, preocupando-se 

com a carreira da maioria dos funcionários e não só com cargos especiais. 

 

A remuneração é acima da média do oferecido em outras empresas, tem 

amplo pacote de benefícios com o valor econômico expressivo. 

 

Verifica as necessidades dos funcionários e adéqua este pacote de 

incentivos a eles. 

 

Tem uma boa reputação no mercado, como uma marca consolidada, 

que gera orgulho em seus colaboradores. 

 

Tem a diretoria e gerentes acessíveis, delegam responsabilidades, 

valorizam os funcionários, tem uma comunicação transparente, onde os 

funcionários sentem-se a vontade para expor novas ideias e onde os 

funcionários tem autonomia para desempenhar seu trabalho. 

 

Não diferencia os funcionários da empresa pelos móveis, salas ou 

refeitórios. 

 

Paes (2008, p.1) acredita que a motivação é um indicador de 

desempenho em uma empresa. Que se devem analisar os fatores que motivam 

cada colaborador. Mas entre as características que acredita que uma empresa 

deve ter para motivar pode-se citar a descentralização das tomadas de 

decisão, deixando o colaborador com maior grau de responsabilidade e a 

análise de falhas destes funcionários de forma mais branda, buscando a causa 

do erro e não a punição. De forma resumida, apresenta que: O lucro é o 

objetivo mais importante para a sobrevivência das empresas, contudo não é o 

fator único de resultados. Existem vários fatores que determinam o grau de 
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desempenho de uma empresa, porém o fator essencial é a participação dos 

funcionários na vida dela. Quem só recebe ordens fica infeliz e não se motiva 

no trabalho. Para que o funcionário sinta que comanda pelo menos parte da 

sua vida profissional, é necessário criar mecanismos de estímulos à sua 

atuação, através de uma política moderna de gestão de pessoal, observando 

os princípios, já consagrados, de justiça social em empresas localizadas em 

países mais adiantados. 

 

Portanto, uma empresa deve ser vista como um ambiente humano. Um 

conjunto de pessoas trabalhando por um fim definido pela empresa, mas ao 

mesmo tempo cada componente deste conjunto tem seus fins específicos. É 

importante salientarmos isso, porque atualmente percebemos que 

“administradores e especialistas estão progressivamente mergulhados em 

soluções técnicas, racionais, ao mesmo tempo em que o clima, do ponto de 

vista humano, parece estar, em boa parte das empresas, cada dia mais tenso, 

desgastes, pouco motivador etc.”(Oliveira, 2006, p.147). 

 

A verdadeira motivação só é efetivamente conseguida, quando os 

colaboradores conseguem realizar suas necessidades e seus objetivos de vida, 

dentro e através da própria empresa, através de ambientes em que confiança e 

a lealdade estejam no centro das relações da empresa. Onde prevaleça a ética 

e o respeito mútuo entre as pessoas. Onde haja esforço contínuo para 

compatibilizar objetivos pessoais com os objetivos empresariais. 

 

Para Fiorelli (2004) a motivação origina-se em alguns casos de 

mecanismos de homeostase do corpo humano, destinados a regular o 

equilíbrio do meio interno; aqui se incluem o calor, a fome, o frio, a sede. São 

alguns ajustes fisiológicos indispensáveis a vida. Outra motivação encontra-se 

ligada à  sobrevivência da espécie, como é o caso do sexo. Algumas teorias 

bastante conhecidas abrangem várias concepções sobre esse complexo e 

inesgotável tema. 
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Motivação pela deficiência admite que o homem move-se para completar 

o que lhe falta. A ela pertencem as teorias de Maslow e Herzemberg. A teoria 

de Herzemberg dividiu os fatores que alteram o comportamento do indivíduo 

em dois grupos: os higiênicos e os motivacionais. Os fatores higiênicos, 

extrínsecos ao individuo compreendem salário, benefícios recebidos, 

segurança no cargo, relações interpessoais no trabalho. 

 

No caso da insuficiência, provocariam insatisfação, porém atendidos 

eles não despertariam a motivação (a energia interior) do individuo. Esta seria 

despertada pelos fatores motivacionais, intrínsecos ao profissional, 

representados por reconhecimento, status, responsabilidade, oportunidade de 

reconhecimento, riqueza do trabalho, desafios. A ausência desses fatores, 

contudo não ocasiona insatisfação (FIORELLI, 2004, p. 120). 
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CAPÍTULO VI 

 

PROGRAMAS DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 

 

Nem todos os problemas de produtividade, insatisfação de funcionários 

em qualquer nível estão relacionadas com QVT. Entretanto sua existência 

conduz sem dúvida a melhores desempenhos, ao mesmo tempo que evita 

maiores desperdícios, reduzindo custos operacionais. As empresas que já tem 

implementado um programa de qualidade de vida conseguem maior eficácia e 

produtividade, ao mesmo tempo atende aas necessidades básicas de seus 

trabalhadores. O objetivo da implementação de um programa de qualidade de 

vida no trabalho é gerar uma organização mais humanizada, na qual o trabalho 

envolve simultaneamente, relativo grau de responsabilidade e de autonomia a 

nível de cargo, recebimento mais constantes de “feedback” sobre o 

desempenho, maior variedade e adequação de tarefas e ênfase no 

desenvolvimento pessoal do indivíduo. Estes programas de QVT constituem 

uma das mais eficazes formas de obtenção do comprometimento das pessoas, 

uma vez que favorecem o envolvimento dos empregados nas decisões que 

influenciam suas áreas de trabalho dentro da empresa. 

 

Os programas de QVT envolvem a resolução participativa dos 

problemas, reestruturação do trabalho, inovações do sistema de recompensas 

e melhoria do meio ambiente do trabalho. Eventualmente costumam apresentar 

dificuldade para serem implantados. Comum envolve custos para a empresa, e 

tem seu alvo principal nos empregados e não na organização, algumas vezes é 

difícil conseguir a adesão da alta administração. Estes programas, no entanto, 

orienta-se também em direção à melhoria da eficácia organizacional, já que 

esta tem como pré-requisito a satisfação do indivíduo que se intensifica por 

meio da participação nas decisões e na melhoria das condições em qu se 

desenvolvem seu trabalho. 
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Um programa de Qualidade de Vida do Trabalho tem geralmente três 

componentes: 

1. Ajudar os funcionários a identificar riscos potenciais de saúde. 

2. Educar os funcionários a respeitos de riscos de saúde, como 

pressão sanguínea elevada, fumo, obesidade, dieta pobre e estresse. 

3. Encorajar seus funcionários a mudar seus estilos de vida através 

de exercícios, boa alimentação e monitoramento da saúde. 

 

Seguindo uma metodologia eficaz e comprovada pela literatura cientifica, 

podemos nos aproximar mais do sucesso na implantação de um processo de 

QVT no local de trabalho. O método abaixo foi descrito por O’DONNELL (2000) 

e divide-se em 3 etapas: sensibilização, mudança de estilo de via e ambiente 

de suporte. 

 

  Etapa 1: Sensibilização 

Suponhamos que quiséssemos modificar os hábitos alimentares de uma 

pessoa, deixando apenas a sugestão de que ela deva “diminuir o consumo de 

açúcar”. Com certeza, muitas vezes ouvimos que devemos “controlar a 

alimentação” ou “fazer atividade física”. Mas essas dicas dadas de forma 

isolada dificilmente se fazem entender pelo ouvinte. Isso porque as duas 

principais perguntas não foram respondidas: Por que diminuir o consumo de 

açúcar? Como faço para conseguir isso? Ao informamos a pessoa que o 

consumo desenfreado do açúcar está associado à obesidade, que ela pode vir 

acompanhada de outras doenças, como o diabetes e que, nessas condições, o 

indivíduo fica dependente de medicamentos e dependente de um grande 

controle alimentar, estamos sendo uma grande fonte de informação. E mais, é 

necessário mostrar que existem formas de diminuir o consumo de açúcar sem 

alterar o sabor de muitos alimentos, tendo uma alimentação diversificada, 

saudável e saborosa. 

 

A isso, chamamos de sensibilização. A sensibilização é uma forma de 

transmitir informações importantes às pessoas para que elas possam 
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compreender melhor sobre um determinado assunto e para que possam ter o 

poder e a opção de Omar decisões importantes para favorecer a sua saúde. 

 

Sendo assim, ela tem como objetivo fazer com que as pessoas 

aumentem o nível de interesse sobre os tópicos abordados. 

 

Segundo VILARTA E GONÇALVES (2004), são diversas as formas de 

sensibilização: palestras, pôsteres, informativos escritos, publicação em jornais 

internos, murais, exames, check-up e feiras de saúde. Sendo assim, a 

sensibilização é característica por ser uma ação, algo pontual e específico. 

 

A sensibilização possui a grande vantagem de ter custo baixo e 

dependendo de sua forma de divulgação, faz com que sua empresa ou 

instituição tenha um destaque maior entre os funcionários, na comunidade em 

que está situada e na mídia. Entretanto, possui uma importante desvantagem: 

apenas a informação não é capaz de fazer com que uma maioria modifique seu 

comportamento. Sendo assim, toda sensibilização deve ser seguida das outras 

fases de implantação de um programa. 

 

Etapa 2: Mudança de Estilo de Vida/ Desenvolvimento do Programa 

Nesta fase, damos início ao desenvolvimento de um programa com o 

intuito de proporcionar subsídios aos participantes a modificar seus 

comportamentos. Os programas podem ser realizados em forma de grupos de 

apoio, utilizando-se de educação, de mudança de comportamento e muitas 

atividades vivenciais. Para que isso aconteça, é necessário que se tenha uma 

avaliação inicial do grupo (como os aspectos que serão acompanhados como 

percentual de gordura, colesterol, etc) e uma avaliação final dos mesmos 

indicadores. Mais importantes que isso, é que todos os participantes devem 

receber um “feedback” ou resposta sobre toda a sua situação. Isso fará com 

que a pessoa saiba exatamente seu estado de saúde com relação ao tema 

trabalhando, o que lhe dará a oportunidade de modificar o comportamento 

específico para sua melhora. Portanto, a etapa de mudança de estilo de vida 
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possuir um começo, meio e fim, com a vantagem de que o indivíduo identificar-

se com um grupo e receber seu apoio. Sua grande desvantagem é que, sendo 

um programa com começo, meio e fim, pode permitir que a pessoa sofra o 

chamado “efeito sanfona”, ou seja, ao término do programa, voltasse ao 

comportamento anterior e, por consequência, aos índices anteriores 

prejudiciais à saúde. Para evitarmos as recaídas, devemos pensar em nossa 

terceira etapa. 

 

Etapa 3: Ambiente de Suporte. 

Esta etapa visa proporcionar às pessoas envolvidas no programa um 

ambiente saudável, de acordo com o tema trabalhado. É incoerente 

proporcionarmos às pessoas um programa de controle de peso, se continua a 

existir no ambiente de trabalho, as “vending machines” (máquinas em que 

podemos comprar alimentos) com alimentos não saudáveis, ou máquinas de 

refrigerantes com alto teor de açúcar e sódio. Em um programa para 

alimentação saudável, deve-se estimular os envolvidos a realizar compras de 

alimentos saudáveis, pois se alimentos ricos em gorduras ou açucares 

estiverem disponíveis em casa, eles certamente serão consumidos. 

 

Em uma empresa, deve-se modificar o cardápio para sempre se ter a 

opção de alimentos saudáveis. Da mesma forma, em um programa de estimulo 

à prática de atividades físicas, deve-se proporcionar um espaço para essa 

prática ocorra. 

 

Vemos, portanto, que a etapa de ambiente de suporte transforma o 

programa em um processo, ou seja, algo continuo, sem fim, e que permite que 

qualquer pessoa possa desfrutar. Dessa forma, a etapa três deve adequar um 

ambiente para estimular o estilo de vida saudável. 

 

Alguma dicas práticas importantes podem ser seguidas para o melhor 

andamento do programa. Entre elas: 
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Tenha um gestor: é importante que as pessoas identifique alguém como 

responsável pelo programa, sempre que tiver uma dúvida, sugestão ou crítica. 

O gestor deve ser o líder e não o dono do processo. 

 

Empowerment: Significa “empoderamento”, ou seja, devemos dar os 

colaboradores a oportunidade de opinar e tomar decisões sobre o andamento 

do processo. Assim, ele irá conter as necessidades específicas do público alvo. 

 

Elabore um suporte material: É importante que todos possam ter um 

material para se aprofundar nos assuntos discutidos, ou para que possam 

praticar sozinhos e / ou com a família. 

 

Apoio da liderança: Os lideres são exemplos a serem seguidos. Se a 

liderança da empresa acredita e apoia o processo, os demais funcionários 

ficarão mais motivados a participar. É importante que todos reconheçam o 

processo como um programa corporativo. 
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CONCLUSÃO 

A qualidade de vida dos funcionários influi diretamente na execução das 

metas de uma organização. Este fator é despertado por programas 

participativos que atentem para a qualidade de vida. A empresa que não atenta 

para a QVT pode se considerar decadente, uma vez que se seus clientes 

internos não estão satisfeitos refletirão essa insatisfação na sua produtividade, 

em outras palavras, o produto final da empresa é o reflexo da satisfação e da 

qualidade de vida dos funcionários, se este tem uma alta qualidade de vida, o 

produto da empresa será de alta qualidade e seus clientes externos estarão 

satisfeitos. 

 

A necessidade de tornar as empresas cada vez mais competitivas 

colocou-nos frente a busca pela qualidade de vida no trabalho, que hoje já não 

é apenas um diferencial competitivo, e sim condição de sobrevivência no 

mundo globalizado. Conscientes de que o trabalho é vital para o ser humano, 

os programas de QVT recorrem as estratégias para torná-lo mais participativo, 

utilizando potencialidades e talentos. Ações estas que visam o 

comprometimento humano através da satisfação no desempenho da função. O 

trabalhador antes visto como máquina, hoje é valorizado como fator 

imprescindível para o sucesso de uma organização. Portanto, garantir 

condições adequadas de trabalho resultará no aumento da saúde mental e 

física dos trabalhadores o que se iguala a lucro e produtividade. 
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