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  Resumo 

 

           Atualmente, o conceito de Qualidade de Vida no Trabalho envolve tanto 

os aspectos físicos como os aspectos psicológicos do local de trabalho. Muitas 

empresas estão percebendo que melhorar a qualidade de vida de seus 

colaboradores e de suas famílias torna a empresa mais saudável, competitiva e 

produtiva. Essa é a principal função da Qualidade de Vida no Trabalho, ela esta 

baseada em dois aspectos importantes, que é o bem-estar do trabalhador e 

com a eficácia organizacional, afetando assim diretamente a vida dos 

indivíduos e conseqüentemente os resultados das organizações. Com a 

necessidade das empresas se tornarem mais competitivas no mercado veio à 

busca incessante da qualidade total, acompanhando esta qualidade total, 

surgiu assim a Qualidade de Vida no Trabalho, que está focalizada no potencial 

humano e no meio que convive em todos os sentidos. Um programa adequado 

de Qualidade de Vida no Trabalho busca uma organização mais humanizada e 

proporciona condições de desenvolvimento pessoal ao indivíduo. 

 

Palavras-chave: Saúde do trabalhador, clima organizacional, cultura 

organizacional. 
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 Metodologia 

 

 As informações serão adquiridas através de pesquisa exploratória, ou 

seja, uma pesquisa de clima organizacional, em relação aos dias atuais, tendo 

como instrumentos de desenvolvimento: a pesquisa sob forma de questionários 

com perguntas abertas e fechadas e a pesquisa descritiva. Serão avaliados os 

seguintes fatores dentro de uma organização: saúde no trabalho, condições de 

trabalho, níveis de motivação, salários e benefícios. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A presente monografia tem como tema a Qualidade de Vida no Trabalho. 

Esse assunto 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. 

 

 Atualmente as organizações vivem em um ambiente globalizado e 

competitivo e a busca por resultados torna-se cada vez mais desafiadora. Isto 

exige cada vez mais dos trabalhadores a capacidade de suportar cobranças e 

viver constantemente sob pressão. Por outro lado, as organizações vêem a 

necessidade de investir em programas de qualidade de vida no trabalho (QVT), 

visando, assim, uma melhora no bem-estar dos funcionários, de sua 

capacidade produtiva e, conseqüentemente, de seus resultados. 

 

 Esse tema é de fundamental relevância para as organizações, pois o 

nível de pressão por resultados, a concorrência e a complexidade por um 

espaço no mercado, fazem com que o trabalho seja uma constante na vida do 

homem moderno. A qualidade de vida é um dos desafios do ambiente atual das 

Organizações, ela pressupõe a atenção das empresas na construção de um 

ambiente de trabalho saudável onde seus profissionais sejam reconhecidos 

como seres humanos em todas as duas dimensões – física, emocional, social, 

profissional e intelectual. 
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 A questão central abordada no decorrer do trabalho será se o ambiente 

organizacional influencia a qualidade de vida no trabalho das pessoas dentro 

da organização, apresentando assim, os fatores que influenciam a qualidade 

de vida nas empresas. 

 

 Alguns aspectos serão levados em conta para que a discussão do tema 

seja abordada de forma clara e objetiva, são eles: as condições de segurança e 

saúde no trabalho; a integração social na empresa; a influência das doenças na 

vida social do colaborador e a avaliação do grau de satisfação dos 

colaboradores através da visão biopsicossocial. 

 

 É através do enfoque biopsicossocial que poderemos observar o homem 

em suas diversas concepções dentro e fora do ambiente organizacional, 

proporcionando assim um estudo mais elaborado do seu contexto de qualidade 

de vida, que retrata exatamente o homem em uma visão biológica 

(características físicas), psicológica (processos emocionais) e social (valores e 

crenças). 

 

 No Capítulo I o tema Qualidade de Vida será discutido como uma 

importante forma de superação do entendimento da saúde apenas como 

aspecto biológico, ausência de doenças e sua consequente desumanização no 

tratamento de pessoas, teremos então como base um enfoque biopsicossocial. 

 

 O Capítulo II irá retratar a cultura e o clima organizacional, visando a 

saúde psíquica do trabalhador que constitui o bem estar físico, psíquico e 

social. Neste capítulo vamos observar que a cultura e clima organizacional 
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interferem na saúde do colaborador. 

 

 No Capítulo III, poderemos observar a importância da Gestão do clima 

como uma ferramenta fortíssima para o setor de Recursos Humanos, na busca 

de uma qualidade de vida, que favoreça os clientes internos, trazendo para a 

empresa um retorno do capital financeiro. 

 

 A monografia tentará provar junto com pesquisas bibliográficas que o 

trabalho humanizado é mais vantajoso quando promovem o melhor 

ajustamento entre os colaboradores, as tarefas, a tecnologia e o meio 

ambiente, criando assim um bem estar social. 
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   CAP I - Qualidade de vida e Saúde do trabalhador: Conceitos e fundamentos 

normativos 

 

       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", baseia-se em uma visão integral das pessoas, que é o chamado 

enfoque biopsicossocial. 

 

 O enfoque biopsicossocial das pessoas origina-se da medicina 

psicossomática, que propõe a visão integrada, ou holística, do ser humano, 

estamos falando do bem-estar psicológico e social do colaborador, não 

esquecendo a saúde em relação as suas atividades, visando assim uma 

melhor produtividade, satisfazendo o interesse da organização. 

 

 Um ser biopsicossoacial dividi-se em potenciais biológicos 

(características físicas herdadas ou adquiridas: metabolismo, resistências, 

vulnerabilidade dos órgãos e sistemas), psicológicos (processos afetivos, 

emocionais, e de raciocínio; conscientes ou inconscientes); e sociais (valores; 

crenças; papel na família, no trabalho e em todos os grupos a que a pessoa 

pertence ou participa; meio-ambiente; localização geográfica) os quais 

respondem de maneira variada às condições de vida. 

 

       Segundo Vasconcelos (2001, pg. 25), “A construção da qualidade de vida 

no trabalho ocorre a partir do momento em que se olha a empresa e as 

pessoas como um todo, o que chamamos de enfoque biopsicossocial”.  A 
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busca constante por um ambiente humanizado é uma entre as tantas 

atribuições da QVT. 

 

 A idéia básica consiste em aproveitar as habilidades mais refinadas dos 

trabalhadores, buscando assim um ajustamento entre tecnologia, tarefas e 

empregados. A partir do momento que a organização investe em seu cliente 

interno, a qualidade e a produtividade aumentam e isto depende de como as 

pessoas se sentem trabalhando na organização. 

 

 A Qualidade de Vida no Trabalho representa o grau em que os membros 

da organização são capazes de satisfazer suas necessidades pessoais através 

do seu trabalho na organização. 

 

Chiavenato (1999) relata que o termo qualidade de vida no trabalho foi 

utilizado por Louis Davis na década de 1970 e para este estudioso o conceito 

refere-se à preocupação com o bem-estar dos trabalhadores no desempenho 

de suas tarefas. 

 

A qualidade de vida no ambiente de trabalho não se limita apenas 

prevenir acidentes de trabalho; tem que abranger todas as esferas da 

organização. Para isso, deve ser desenvolvido um estudo criterioso para apurar 

as causas de insatisfação dos funcionários, tanto a vida familiar como a vida 

social deve ser considerada, tendo em vista que as mesmas se refletem no 

ambiente de trabalho, afetando a qualidade da produção e o desempenho em 

suas funções. 
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A Qualidade de Vida no Trabalho envolve tanto o conteúdo, como o 

contexto do cargo, ela afeta atitudes pessoais e comportamentos relevantes 

para a produtividade individual e grupal, como a motivação, criatividade, 

adaptabilidade, vontade de inovar e o principal é agregar valor à organização. 

 

Segundo Levering (1986), um bom lugar para se trabalhar possibilita, 

entre outras coisas, que as pessoas tenham, além do trabalho, outros 

compromissos em suas vidas, como família, os amigos entre outras atividades. 

 

A importância da QVT é mais que mera política de redução de custos, 

pois a mesma possibilita o bom convívio do indivíduo com a organização em 

que trabalha. Ter um bom ambiente e benefícios que satisfaçam seus anseios 

podem garantir um clima de confiança entre empresa e empregado, pois 

práticas inadequadas no ambiente de trabalho geram impacto negativo na 

saúde física e emocional dos colaboradores e conseqüentemente, na saúde 

financeira da empresa, repercutindo assim uma energia negativa na vida social 

do colaborador. 

 

 Felizmente muitas empresas estão vivenciando o contrário, investindo 

em programas de qualidade de vida, com o intuito de promover um ambiente 

que estimule e dê suporte ao indivíduo e à empresa, conscientizando como a 

sua saúde do colaborador está diretamente relacionada à sua qualidade e 

produtividade. 

 

Visando promover um ambiente de trabalho seguro e saudável, o 

Ministério do Trabalho e Previdência Social instituiu a Portaria n° 3.751, em 
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23/11/90, que baixou a Norma Regulamentadora n° 17 (NR-17) que trata 

especificamente da ergonomia. 

 

Esta Norma Regulamentadora visa a estabelecer parâmetros que 

permitam a adaptação das condições de trabalho às características 

psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de 

conforto, segurança e desempenho eficiente. 

 

As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao 

levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos 

equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho, e à própria 

organização do trabalho. 

 

Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características 

psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao empregador realizar a análise 

ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar, no mínimo, as condições 

de trabalho, conforme estabelecido nesta Norma Regulamentadora. 

 

          A Norma apresenta parâmetros para o posto e organização do trabalho. 

O objetivo é o de adaptar as condições de trabalho, proporcionando uma área 

de trabalho que tenha uma redução de movimentos, redução de manipulações 

e repetições, melhora do ritmo do trabalho, adequação do formato ao operador, 

o que possibilita a diminuição da atividade muscular (NASCIMENTO; 

MORAES, 2000). 
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         De acordo com a norma, a obrigação da análise ergonômica do trabalho 

para a avaliação da adaptação das condições de trabalho às características do 

trabalhador, é do empregador. De forma pontual, os principais fatores 

ergonômicos, de saúde e de segurança, com suas respectivas metas e 

indicadores estabelecidos na NR-17 são: 

 

− levantamento, transporte e descarga individual de materiais; 

 

− mobiliário dos postos de trabalho; 

 

− equipamentos dos postos de trabalho; 

 

− condições ambientais de trabalho, e 

 

− organização do trabalho. 

 

  Ruído, temperatura, umidade, iluminação, ambiente físico, ergonomia, 

ritmo repetitivo e estresse são fatores avaliados e que devem servir para a 

efetivação de ações de melhoria nas instalações da empresa e na prevenção 

de doenças ocupacionais de seus empregados.   

 

     No mundo capitalista em que vivemos, onde o trabalho é visto apenas 

nos princípios da produtividade, eficiência e racionalidade, as questões 
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relacionadas ao ambiente físico da empresa é deixado um pouco de lado, 

ocasionando assim um desconforto por parte do colaborador, este é colocado 

em uma etapa do processo de produção fazendo a sua tarefa segundo normas 

padronizadas cada vez mais distantes do resultado do seu trabalho, do outro, 

dos seus sentimentos e de sua existência, ou seja, de sua própria vida. 

 

    O trabalho enquanto fonte de sustento e realização pessoal é propulsor 

de saúde do trabalhador, entretanto, a falta dele, gera uma insegurança por 

parte do colaborador, obrigando-o a se submeter a determinadas situações, 

desencadeando um processo de adoecimento físico e/ou mental. 

 

     Observa-se então que cada organização, estrutura e ambiente de 

trabalho tem repercussões nos vínculos e na subjetividade de cada trabalhador 

que passa no mínimo um terço de sua vida trabalhando. Tensões, angústias, 

conflitos e insatisfações no ambiente de trabalho sobrecarregam o corpo do 

trabalhador, precipitando os acidentes e doenças profissionais. 

       

          Sendo assim a saúde do trabalhador está diretamente relacionada a sua 

Qualidade de vida que é um dos desafios do ambiente atual das organizações, 

pois a qualidade de vida do trabalhador reflete diretamente nos resultados da 

empresa, ela é o indicador geral da experiência humana no local de trabalho, 

expressa a forma especial de pensar a respeito das pessoas, seu trabalho e 

das organizações nas quais suas carreiras são realizadas. 

 

 Certamente o comprometimento com Qualidade de Vida no Trabalho, 

pode ser considerado um valor adicional do comportamento organizacional, ao 

clima organizacional, como veremos no próximo capítulo. Qualidade de vida 
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pode ser uma medida da própria dignidade humana, atendendo suas 

necessidades fundamentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 17 

CAP. II – Cultura e clima organizacional e a saúde Psíquica do 

trabalhador 

 

Segundo Chiavenato (2008), cultura organizacional ou cultura 

corporativa é o conjunto de hábitos e crenças, estabelecidos por normas, 

valores, atitudes e expectativas, compartilhados por todos os membros da 

organização. 

 

Entende-se que a cultura organizacional é construída pelos líderes e 

fundadores da organização, ela representa as percepções de um todo e reflete 

a mentalidade que predomina na organização, é um conjunto de valores, 

regras e normas que regem as interações dos membros da organização entre 

si e o meio externo. 

 

É a maneira costumeira ou tradicional de pensar e fazer as coisas, que 

são compartilhadas por todos os membros da organização e que os novos 

membros devem aprender e aceitar para serem aceitos no serviço da 

organização (CHIAVENATO, 2008, apud DRUCKER, 1992, p.116-117). 

 

A cultura organizacional exprime a identidade da organização, é 

construída ao longo do tempo e une todos os membros em torno dos mesmos 

objetivos e do mesmo modo de agir. As organizações são um sistema onde os 

colaboradores participam ativamente consciente ou não, através de gestos, 

olhares, palavras. 
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A identidade da organização é definida por sua cultura organizacional, 

responsável por dar o eixo necessário à união dos membros dessa sociedade 

em torno de objetivos, ações e comportamentos. 

 

Como dito por Srour (1998), cada agrupamento social, inclusive aqueles 

presentes nas organizações, tendem a superestimar seus padrões de 

comportamento, desprezando outros. 

 

 Srour (1998) identifica quatro campos do saber para análise da cultura 

nas organizações que são: 

 

− o saber ideológico que é composto de evidências doutrinárias, não-

demonstráveis, retóricas; 

 

−  o saber científico que é composto de evidências explicativas, 

demonstráveis; 

 

− o saber artístico que corresponde às expressões estéticas; 

 

− o saber técnico, que inclui os procedimentos, regras operatórias, "know-

how". 
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 A força da cultura organizacional é tão grande que passa a ser a mente 

da organização e se torna uma variável importante que atua nas suas próprias 

estratégias competitivas. Por isto, podemos dizer que a cultura organizacional 

leva a empresa a ser ou não competitiva e, assim, está ligada diretamente à 

sua própria sobrevivência. 

 

 No processo de condução de mudanças, a cultura da organização deve 

ser o primeiro elemento a ser observado atentando-se para todos os seus 

elementos, sob a pena das mudanças não surtirem o efeito desejado ou não se 

realizarem por questões de resistência por parte do grupo componente da 

organização. 

 

 A cultura organizacional pode e deve sofrer mudanças, pois interage 

com o ambiente e para facilitar a interação dinâmica da organização com o 

ambiente externo e trabalhar seu ambiente interno, deve-se atuar na cultura da 

organização com diversas ações de forma constante. 

 

O que pode ser um elemento dificultador ou até mesmo facilitador dos 

processos de mudanças, em que, em muitos casos, estes são vistos como 

ameaças e não como oportunidades 

. 

Cada colaborador apresenta potenciais e limitações próprios, 

constituindo assim, características próprias que irão contribuir para a 

coletividade da empresa, sendo assim, podemos entender que a relação que a 

cultura organizacional tem com o comportamento de cada colaborador e 

somado as outras pessoas em um mesmo grupo, equipe ou organização, é que 
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irão moldar o modo de funcionamento da empresa e serão também as bases 

para os bons ou maus resultados da organização. 

 

De acordo com (SHEIN 1992, p.12), 

 

   “a cultura organizacional é um padrão de 

pressuposições básicas partilhadas, aprendidas por um grupo à medida que 

foram capazes de solucionar seus problemas de adaptação externa e de 

integração interna, que têm funcionado bem o bastante para serem 

consideradas como válidas e, por essa razão, ensinadas aos novos membros 

como sendo o modo correto de perceber, pensar e sentir em relação àqueles 

problemas”. 

 

Entende-se que a cultura organizacional serve de elo entre o passado e 

o presente e contribui para a coesão e permanência da organização, assim ela 

é transmitida, aprendida e partilhada entre os membros da mesma. 

 

A cultura organizacional representa as normas informais e não escritas 

que orientam o comportamento dos membros de uma organização no dia-a-dia 

e que direcionam suas ações para o alcance dos objetivos organizacionais. No 

fundo, é a cultura que define a missão e provoca o nascimento e o 

estabelecimento dos objetivos da organização. 

 

 A cultura precisa ser alinhada juntamente com outros aspectos das 
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decisões e ações da organização como planejamento, organização, direção e 

controle para que se possa melhor conhecer a organização. 

 

A cultura organizacional será definida como principal influenciadora nos 

relacionamentos entre as pessoas na organização como um todo, o que 

condicionará o clima organizacional. 

 

Clima organizacional é a percepção coletiva que as pessoas têm da 

empresa, através da experimentação de práticas, políticas, estrutura, 

processos e sistemas e a conseqüente reação a esta percepção. 

 

Segundo CHIAVENATO (1997) o homem está sempre numa postura de 

ajustamento ao ambiente onde se encontra. Esse ajustamento varia de 

indivíduo para indivíduo e através do tempo. Dessa forma o clima 

organizacional é uma questão a ser verificada periodicamente. 

 

Clima organizacional refere-se aos aspectos internos da organização 

que provocam motivação diferenciada em seus colaboradores, faz parte da 

qualidade do ambiente organizacional, sendo percebido e influenciando o 

comportamento dos colaboradores, afetando o desempenho e a satisfação no 

trabalho. 

 

Sobre o assunto CHIAVENATO (1997) diz ainda que a apuração do nível 

em que se encontra o clima organizacional da empresa é ferramenta 
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imprescindível para a administração de pessoas dentro das organizações. 

 

Através dessa avaliação é possível constatar os pontos negativos, 

positivos e conflitais existentes nas relações da empresa com seus 

empregados, bem como, levantar eventuais necessidades individuais não 

satisfeitas. 

 

O clima organizacional depende das condições econômicas da empresa, 

da cultura e estrutura organizacional, da liderança, da remuneração e 

avaliação. O clima é percebido nos atos e expressões dos colaboradores e na 

realização ou omissão de um trabalho. 

 

Os indicadores do clima são: 

 

− envolvimento das pessoas com os seus trabalhos; a não participação 

também indica falta de comprometimento dos colaboradores com os 

resultados e o crescimento da empresa. 

 

− a média do tempo que as pessoas permanecem na organização; ou seja, o 

alto índice de rotatividade de pessoal, contratações e demissões, serve para 

apontar uma média baixa no tempo do colaborador na empresa. 

 

− o índice de absenteísmo; já este indicador demonstra a quantidade de faltas 
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e atrasos ao trabalho, mostrando o impacto da ausência dos funcionários no 

dia a dia da empresa, o que impacta diretamente na produtividade. 

− a qualidade e a eficiência do trabalho realizado; resultados ruins indica o 

quanto o ânimo dos colaboradores interfere no seu próprio desempenho e 

consequentemente no desempenho da empresa como um todo. 

 

Sendo assim, através de uma pesquisa de clima que identifique e avalie 

atitudes e padrões de comportamento, visando orientar as políticas de ações e 

correção dos problemas, sendo esta  bem realizada, há melhoria do ambiente 

de trabalho, possibilitando um maior envolvimento dos colaboradores. 

 

Ficam evidenciadas que as relações existentes entre empresa e 

empregado incluem motivação, integração e interação de todos fazendo com 

que o clima organizacional influencie o comportamento de cada colaborador. 

 

         O Clima Organizacional diz respeito ao que as pessoas acham que existe 

e que está acontecendo no ambiente da organização em determinado 

momento, sendo, portanto, a caracterização da imagem que essas pessoas 

têm dos principais aspectos ou traços vigentes na organização. Talvez seja 

esse o maior desafio em relação ao conceito de Clima Organizacional: só pode 

ser compreendido em termos das percepções das pessoas que fazem parte da 

organização. 

 

 Em resumo, “Clima Organizacional é uma medida da percepção que os 

empregados têm sobre o grau de satisfação em relação a determinadas 
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características do ambiente de trabalho da organização onde atuam”.(CODA, 

1998, p. 6). 

 

A satisfação do colaborador está associada à qualidade de vida no 

trabalho e a partir do momento que esse colaborador vive em um ambiente 

competitivo, o nível de estresse pode afetar a sua saúde psíquica, social e 

biológica, pois o ser humano em uma abordagem biopsicossocial, visa tais 

esferas, sendo este um conceito adotado pela Organização Mundial da Saúde. 

 

Saúde é o ser humano estar em completa harmonia biologicamente, 

psicologicamente e socialmente e não apenas a ausência de doenças. 

 

Segundo o Ministério da Saúde entre os determinantes da saúde do 

trabalhador estão compreendidos os condicionantes sociais, econômicos, 

tecnológicos e organizacionais responsáveis pelas condições de vida e os 

fatores de risco ocupacionais – físicos, químicos, biológicos, mecânicos e 

aqueles determinantes da organização laboral- presentes no processos de 

trabalho. Assim as ações de saúde do trabalhador têm como foco as mudanças    

nos processos de trabalho que contemplem as relações saúde –trabalho em 

toda sua complexidade, por meio de uma atuação multiprofissional, 

interdisciplinar e intersetorial. 

 

A competição feroz entre as empresas, a globalização, os programas de 

qualidade, produtividade e tantos os outros deixam o indivíduo estressado 

(MARINS, 2003). O estresse pode ser concebido como um desequilíbrio entre 

as demandas de trabalho e a capacidade de resposta dos colaboradores. 
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Pressão por produtividade, horas-extras, metas irreais a serem 

cumpridas, gestões inadequadas, são alguns problemas relacionados à 

organização do trabalho e portanto, potencialmente estressantes. 

 

 Segundo Mendes (2002) uma cultura organizacional que está centrada 

no controle das adaptações possibilita ao trabalhador a resignação perante as 

adversidades das situações de trabalho. 

 

 Quando existe uma cultura voltada somente aos interesses econômicos, 

à racionalidade, às pressões a que o sujeito tem que se adaptar à custa de 

sofrimento, o ambiente se torna mais vulnerável à produção de patologias. 

 

          Se valores humanísticos fazem parte da cultura organizacional, o estilo 

de liderança pode voltar-se também para o desenvolvimento do ser humano 

dentro do ambiente de trabalho. 

 

 Isso significa atenção, cuidado e respeito pelos empregados como 

pessoas. Significa prover condições melhores, mais adequadas de trabalho, ter 

confiança no empregado, em sua capacidade de agir e de escolher as 

modalidades de execução das tarefas, em sua responsabilidade total. 

 

 É muito importante a organização se preocupar em valorizar indicadores 

que potencializem e promovam a saúde dos empregados, para se manterem 

competitivas no mercado, alcançarem a produtividade desejada, a qualidade 
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dos seus produtos e serviços e o bem-estar de seus empregados. 

         

A situação saudável de trabalho seria aquela que permitisse o 

desenvolvimento do indivíduo, alternando exigências e períodos de repouso 

com o controle do trabalhador sobre o processo de trabalho. 

 

Para DEJOURS (1994) o sofrimento mental é a experiência subjetiva 

intermediária entre doença mental descompensada e o conforto (ou bem-estar) 

psíquico. Podendo causar alguns sinais e sintomas como tensão, perda de 

apetite, distúrbios de sono, distúrbios psicossomáticos, nervosismo, depressão, 

medo, levando ao estresse. 

 

O estresse em relação a saúde prejudica a qualidade de vida, afetando 

não só a vida social como o trabalho, dores recorrentes, insônia, instabilidade 

emocional, abuso de álcool e outras substâncias. 

 

 Malagris (2000) fala de fatores estressantes no ambiente de trabalho 

cotidiano, que podem afetar a qualidade de vida profissional: fatores físicos, 

sociais e emocionais. Dentre os fatores físicos, estão quantidade exagerada 

de: calor, frio, umidade, secura, barulho, vibração, poluidores do ar, lesões 

físicas, substâncias tóxicas, máquinas perigosas. Dentre os fatores sociais, o 

autor cita: chefe, colegas de trabalho, clientes, pessoas perigosas, auditorias e 

investigação pública das atividades, grupos aos quais se deva prestar contas. 

E quanto aos fatores emocionais: prazos, riscos percebidos de lesão física e de 

assaltos, risco financeiro pessoal, extrema necessidade de prestação de contas 

por tarefas de alto risco, medo de perder o status ou auto-estima, expectativa 
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de fracasso e de desaprovação de outras pessoas importantes e normas 

sociais que proíbem a expressão aberta das emoções negativas que rotulam o 

indivíduo de imaturo e inadequado, quando essas regras são quebradas. 

 

           O processo de sofrimento muitas vezes não é visível de forma imediata. 

Vai se desenvolvendo de forma invisível ou silenciosa, embora também possa 

ser desencadeado de forma aguda em conseqüência do trabalho. 

 

      Os sintomas e sinais mais freqüentes de distúrbios psíquicos são: 

modificações do humor, fadiga, irritabilidade, cansaço por esgotamento, 

isolamento, distúrbio do sono (falta ou excesso), ansiedade, pesadelos com o 

trabalho, intolerância, descontrole emocional, agressividade, tristeza, 

alcoolismo, absenteísmo, que podem vir ou não acompanhados de sintomas 

físicos como dores de cabeça, perda do apetite, tonturas, náuseas, sudorese, 

taquicardia, somatizações, sintomas neurovegetativos diversos, entre outros 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). 

 

 Em uma visão psicossomática, o homem é constituído de corpo, mente e 

suas interações com o meio e para entender o processo de adoecimento é 

necessário levar em conta a sua totalidade. Neste caso as doenças 

psicossomáticas representariam um mecanismo de defesa, onde o homem 

transforma o problema psicológico em fisiológico. 

 

A preocupação com o bem estar mental do indivíduo se faz presente na 

discussão sobre saúde, deve ser considerada na análise desse assunto. Crises 
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decorrentes do sentimento de perda, de frustração, despersonalização, 

alienação, são elementos fundamentais no processo de construção da saúde.  

“Saúde é resultante de um estado de equilíbrio, no qual os múltiplos e diversos 

fatores que tem influência sobre ela estão igualados. É a relação equilibrada 

entre as condições biológicas e o meio físico e social, isto é o meio ambiente” 

(NOGUEIRA, 2005, p. 4). 

 

Diante disto, é importante considerar toda a problemática que envolve as 

situações de trabalho na vida do trabalhador como um dos determinantes no 

processo saúde e ou doença. Faz-se necessário favorecer uma prevenção 

adequada e no caso da presença do distúrbio, um tratamento envolvendo o 

biopsicossocial do trabalhador.  

 

No próximo capítulo vamos observar que a Gestão do clima estará 

ligada ao que discutimos neste capítulo, em termos de cultura e clima 

organizacional, o quanto há influência na vida do colaborador, propiciando 

assim uma qualidade de vida no trabalho. 
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CAP III – A gestão do clima como ferramenta de RH para a saúde e Qualidade 

do trabalho. 

 

            Segundo Altmann (2000), as empresas que implementam programas de 

monitoração do clima organizacional, estão adotando uma importante 

ferramenta gerencial que adequadamente administrada pode oferecer os 

seguintes benefícios: 

 

• maior envolvimento dos funcionários com relação ao seu ambiente de 

trabalho, este envolvimento se reflete em maior satisfação, redução de 

ausências e melhoria de desempenho; 

 

• a pesquisa de clima, realizada em datas pré-determinadas, permite a 

manifestação dos funcionários sobre o ambiente de trabalho, 

favorecendo a comunicação intra organizacional e o suprimento de 

informações ao corpo gerencial; 

 

• oportunidade de comparação entre as características do ambiente de 

trabalho da organização com o de outras organizações; 

 

• pró-atividade da gerência, antecipando e solucionando problemas 

relativos aos funcionários e ou do ambiente de trabalho, prevenindo o 

surgimento de situações críticas que normalmente influenciam 

negativamente o fluxo normal de atividade das equipes. 
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          Gordon & Cummins (1979) destacam que o gerenciamento do clima não 

é um fim em si mesmo, mas uma ferramenta que auxilia aos administradores 

focarem a atenção em aspectos relevantes da organização. 

 

 O planejamento e desenvolvimento de estratégias organizacionais, por 

exemplo, é um item que poderia ser beneficiado, pois o clima organizacional 

sinalizaria quais aspectos da estrutura, recursos humanos, liderança e 

processos estariam afinados com as estratégias propostas. 

 

 Entende-se então que o clima fornece indicadores que nos dão uma 

visão geral da organização, admitindo intervenções para melhorias das 

condições subjetivas e objetivas do ambiente de trabalho, tornando-se assim 

uma importante ferramenta no gerenciamento de pessoas e desenvolvimento 

das organizações. 

 

            A mera investigação da qualidade do clima não constitui a ferramenta 

de gestão de pessoas e desenvolvimento organizacional se o gerenciamento 

do clima organizacional não assumir um caráter sistêmico e contínuo ao longo 

do tempo, não basta somente a pesquisa de clima, se faz necessário outras 

etapas como: 

 

− Investigação: etapa em que se define o instrumento a ser utilizado e 

realiza-se a pesquisa junto aos membros da organização; 
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− Diagnóstico: tabulação dos dados coletados, identificando os focos de 

satisfação e insatisfação presentes no ambiente da organização; 

 

− Intervenção: elaboração de planos de ação objetivando a melhoria dos 

aspectos desfavoráveis e manutenção dos pontos positivos diagnosticados.; 

 

− Comunicação: divulgação, para todos os membros da organização, dos 

resultados da pesquisa e das ações que serão implementadas visando a 

melhoraria da qualidade do clima; 

 

− Implementação: concretização do plano de ações no ambiente 

organizacional; 

 

− Monitoramento: acompanhamento e (re)avaliação contínua das ações 

implementadas em decorrência dos resultados observados. 

 

          A intenção é a elaboração de um diagnóstico que represente de forma 

mais fidedigna possível, a maneira pela qual os diversos aspectos do ambiente 

organizacional são percebidos e avaliados pelas pessoas. 

 

 A partir deste diagnóstico é que se formará ações eficazes para a 

melhoria do clima organizacional. 
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Segundo BEDANI (2006) a gestão do clima organizacional é uma 

importante ferramenta para o monitoramento do comportamento humano nas 

organizações. Com esta ferramenta é possível avaliar os processos de 

comunicação, trabalho em equipe, liderança, tomada de decisões, 

comprometimento, as questões físicas do ambiente de trabalho e as variáveis 

que influenciam as atitudes, conduta, satisfação, produtividade e motivação das 

pessoas. 

 

A gestão do clima organizacional é uma forma de identificar o ambiente 

interno e externo da empresa e a partir daí atacar os possíveis problemas, 

melhorando o ambiente organizacional. 

 

Gerar um clima interno favorável, tem inúmeras vantagens para a 

organização e para os colaboradores que nela atuam, podendo trazer também 

um retorno financeiro já que poderá influenciar, por exemplo, na geração de 

produtos e serviços de melhor qualidade ou na boa percepção da empresa 

pelos clientes. 

 

Com as novas exigências decorrentes das transformações que vem 

ocorrendo no mercado, a empresa deve investir, sem dúvida, no seu capital 

humano, promovendo um ambiente motivador que desenvolve e valoriza seus 

profissionais, garantindo assim um retorno do capital financeiro. 

 

Silva e De Marchi (1997)  dizem que a adoção por parte das empresas, 

de Programas de Qualidade de Vida e promoção da saúde, proporcionariam ao 

indivíduo maior resistência ao estresse e fadiga, maior equilíbrio emocional, 
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maior motivação, maior eficiência no trabalho, melhor auto-imagem e melhor 

relacionamento, em contrapartida, poderia proporcionar às empresas uma força 

de trabalho mais motivada e saudável, menor absenteísmo, menor rotatividade, 

menor suscetibilidade a acidentes, menor custo de saúde assistencial, maior 

produtividade, melhor imagem e, finalmente, um melhor ambiente de trabalho. 

 

Programas de promoção da saúde visam a qualidade de vida nas 

organizações, são considerados altamente eficientes do ponto de vista do 

mercado, constituem um dos elementos estratégicos centrais no sentido de 

equilibrar um crescente gasto com assistência médico hospitalar nas empresas 

e geram um significativo retorno do investimento. 

 

As empresas estão se conscientizando que investir na saúde e 

segurança contribui para melhorar a saúde dos colaboradores, aumentando a 

produção e conseqüentemente trazendo lucros. 

 

Os programas de qualidade de vida não devem ser vistos como mais 

uma obrigação e sim uma poderosa ferramenta para aumentar a produtividade. 

São um investimento com retorno certo, no médio e longo prazo. 

 

Com saúde e segurança no trabalho, os trabalhadores produzem mais e 

melhor, as empresas ganham com mais qualidade nos seus produtos e assim 

garantem a preferência do cliente. 
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A qualidade de vida de uma pessoa e seus dependentes depende muito 

da qualidade de vida no trabalho, já que grande parte do dia é a ele destinada. 

As conseqüências adversas do trabalho, como as doenças ocupacionais e os 

acidentes, afetam tanto o individuo, como sua família, dentro e fora do trabalho. 

 

A qualidade de vida do individuo também depende do trabalho porque o 

trabalhador assume papel central na vida das pessoas, definindo até aspectos 

vitais, como identidade pessoal e status. Sendo assim, o trabalho deve ser 

realizado em condições que ajudem a promover a saúde, o equilíbrio físico e 

psíquico, enfim o bem estar total do indivíduo. 

 

Condições de trabalho englobam tudo que influenciam o próprio trabalho 

e incluem o posto de trabalho, agentes agressivos (biológicos, físicos, 

químicos, ergonômicos), o ambiente de trabalho, a jornada de trabalho, a 

organização do trabalho, além do transporte, relações entre as pessoas e 

relações entre a produção e o salário. Para a proteção da saúde dos 

trabalhadores é necessário antecipar e reconhecer os possíveis riscos à saúde 

no ambiente de trabalho, avaliá-los, caracterizá-los e, finalmente, controlá-los 

através de medidas adequadas. 

 

 De acordo com Vasconcelos (2001), existem três tipos de ações 

relacionadas à saúde do empregado: ações de recuperação da saúde, ações 

de proteção à saúde e de promoção da saúde, este último, corresponde a 

habilitar as pessoas e/ou grupos a melhorar o controle sobre sua saúde e 

melhorá-la, alcançando um estágio de bem-estar físico, mental e social. 
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Observa-se uma necessidade de um avanço além da saúde do 

trabalhador, busca-se a integração do trabalho com o homem, este dignificado 

e satisfeito com a sua atividade, que tem vida dentro e fora do ambiente de 

trabalho, pretendendo assim obter qualidade de vida. 

 

 Neste contexto, no qual não se pode isolar o homem-trabalhador do 

homem-social, como se o trabalhador pudesse deixar no portão de entrada da 

empresa toda a sua história pessoal, ou se na saída retirasse do corpo físico e 

mental toda carga de significado imposta pelo dia de trabalho, é que a 

educação para a saúde no ambiente de trabalho assume grande relevância. 

 

 É neste ambiente que o indivíduo passa grande parte do seu dia e seria 

salutar que neste mesmo espaço o indivíduo pudesse vivenciar uma reflexão a 

respeito da sua própria saúde. Não apenas envolvendo a questão do uso de 

equipamentos de proteção individual e prevenção de doenças ocupacionais, 

mais que isso, envolvendo a saúde e o meio ambiente de forma mais ampla e 

contextualizada. 

 

  Nas empresas, se por um lado as ações em educação para a saúde 

tem um caráter obrigatório que visa atender a legislação vigente (Lei 6514/77 e 

Portaria 3214/78) que prevê programas preventivos que incluem levantamento 

dos potenciais riscos nos ambientes de trabalho e soluções para a sua 

neutralização, fornecimento, treinamento e fiscalização do uso de 

equipamentos de proteção individual a fim de prevenir doenças ocupacionais, a 

realização de exames médicos periódicos para avaliação da saúde dos 

servidores, a semana de prevenção de acidentes de trabalho e campanha de 

prevenção em DST/Aids; existe ainda um outro lado de caráter mais 
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humanitário que busca educar para a saúde em um sentido muito mais amplo, 

visando não apenas atender a saúde física, mas também suas outras 

dimensões , propiciando bem-estar e valorização dos indivíduos. 

 

 Espera-se que o ser humano mais saudável, nos mais variados 

aspectos, proporcione benefícios para as empresas, que terão menos 

absenteísmo, gastos com planos de saúde, além de que, essas ações visando 

o bem-estar dos seus empregados, acabam por se converter em marketing 

para a empresa, pois geram uma imagem positiva, de uma organização 

preocupada e comprometida com seus empregados. 

 

Sendo assim, o próprio indivíduo e não somente a empresa, deve ter 

consciência da importância deste processo, pois ele é parte integrante desta 

relação. 

 

Segundo Ayres (1999) a essência da pesquisa de clima organizacional é 

o mapeamento das percepções sobre o ambiente interno da organização, 

como um ponto de partida igualmente válido para a mudança e o 

desenvolvimento organizacional. 

 

Se obtermos uma pesquisa de clima organizacional bem implantada, 

pode ser uma fonte estratégica de percepção e diagnóstico das condições e 

qualidades do ambiente de trabalho e o que o circunda. 

 

Conforme Luz, (1996), clima organizacional é o reflexo do estado de 
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espírito ou do ânimo das pessoas, que predomina numa organização em um 

determinado período. Ressalta ainda, a importância de destacar o fator tempo 

no conceito, uma vez que o clima organizacional é instável, conforme a 

influência que sofre de algumas variáveis. 

 

De acordo com o autor, dentre as principais contribuições da Pesquisa 

de Clima Organizacional, podemos destacar: 

 

 - buscar o alinhamento da cultura com as ações efetivas da empresa; 

 

-promover o crescimento e desenvolvimento profissional dos 

colaboradores; 

 

- integrar os diversos processos e áreas funcionais; 

 

- otimizar a comunicação; 

 

- minimizar a burocracia; 

 

 -identificar necessidades de treinamento, desenvolvimento 

pessoal/gerencial e de educação empresarial; 
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-    difundir o conceito de o cliente interno e externo; 

 

-    otimizar as ações gerenciais, tornando-as mais consistentes; 

 

− organizar, flexibilizar e agilizar as atividades da organização, dentre 

outras. 

 

Segundo Brunet (2002) O clima de trabalho é resultante de várias 

dimensões. Se conhecemos a natureza interdependente das variáveis em jogo, 

as mudanças devem ser planejadas, considerando-se a totalidade da 

organização e não somente os indivíduos que são parte desta. Assim, o gestor 

do clima deverá centrar seus esforços em ações que produzam uma 

transformação profunda e duradoura no ambiente de trabalho. Adicionalmente, 

deverá considerar os possíveis efeitos multiplicadores que determinada 

mudança poderá ter sobre outras dimensões. 

 

A Gestão do clima organizacional empregada de forma errada, pode 

causar danos catastróficos, alguns impactos como gastos com rescisões, baixa 

produtividade, gastos com seleções e treinamentos, podem gerar um custo alto 

para a empresa, criando assim um clima desfavorável, interferindo na 

qualidade de vida do colaborador e causando danos financeiros na empresa. 

 

Para isso, é imprescindível cuidado com ambiente de trabalho, tanto 

físico como psicossocial, bem como com estilo de liderança, política social, 
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condições de trabalho, clima organizacional, oportunidades de crescimento e 

reconhecimento, desafios, estímulos, metas a serem cumpridas e índices de 

produtividade exigidos (MOSCOVICI, 2001 apud Moreira, 2006, p. 18). 

 

 Não existem fórmulas pré-fabricadas, o programa de intervenção deverá 

estar de acordo com a vontade das pessoas do lugar, com o estado dos 

componentes do clima da organização e com os objetivos que se queira 

alcançar. 

 

Diante disto, podemos observar que manter um bom ambiente de 

trabalho é um desafio para a Gestão organizacional, pois cada vez mais as 

pessoas se mostram desmotivadas em seu trabalho, pois percebem que não 

são valorizadas no seu local de atuação. 

 

Portanto, não há como adotar um modelo de Gestão pronto, sem 

considerar a complexidade da organização e o contexto em que se encontra, 

de forma sócio, político, econômico e cultural ao qual estão inseridas. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 A qualidade de vida no trabalho proporciona uma maior participação por 

parte dos funcionários, criando um ambiente de integração com superiores, 

com colegas de trabalho, com o próprio ambiente de trabalho, visando sempre 

a compreensão das necessidades dos funcionários. 

 

 A Qualidade de vida no trabalho se preocupa principalmente com dois 

aspectos importantes que é o bem-estar do trabalhador e com a eficácia 

organizacional. Com a necessidade das empresas se tornarem mais 

competitivas no mercado veio à busca incessante da qualidade total. 

 

  Acompanhando esta qualidade total também surgiu a Qualidade de vida 

no trabalho, que está focalizada no potencial humano e no meio que convive 

em todos os sentidos.  

 

 Um programa adequado de QVT busca uma organização mais 

humanizada e proporciona condições de desenvolvimento pessoal ao 

indivíduo. 

 

 É importante ressaltar que o ser humano traz consigo sentimentos, 

ambições; cria expectativas, envolve-se, busca o crescimento dentro daquilo 

que desenvolve e realiza. 
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 É preciso que deixemos de lado aquela idéia de que o homem trabalha 

tão somente para a obtenção do salário, que nega seus sentimentos, que não 

se frustra com a falta de crescimento, que não se aborrece com o total descaso 

dos seus gestores que apenas lhe cobram a tarefa e não o orientam para a real 

situação da empresa, que lhe negam o acesso às informações, que o tratam 

apenas como uma peça a mais no processo de produção. 

  

 É necessário que saibamos que, cada vez que ele entra na empresa, 

está entrando um “ser” integrado e indivisível, com direito a todos os sonhos de 

auto-estima e auto-realização. 

 

 Portanto, é perfeitamente pertinente e muito relevante o 

desenvolvimento de aspectos que favoreçam o atendimento e o 

desenvolvimento do ser humano como ser multidisciplinar, reconhecendo suas 

mais variadas e amplas necessidades. 

 

 Favorecer o desenvolvimento de um perfil humano condizente com os 

padrões do paradigma imergente consiste em construir os alicerces para uma 

organização inteligente e inovadora. 

 

 Respeitar o trabalhador como “ser humano” significa contribuir para a 

construção de um mundo mais humano e para um desenvolvimento 

sustentável. Investimento em qualidade de vida significa investimento no 

progresso da sociedade e da economia global. 
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 Contudo fica claro que a Qualidade de vida no trabalho deve ser 

preventiva dentro das organizações, cujo seu objetivo maior contemple três 

pontos: o bem estar de quem trabalha, produtividade saudável e 

responsabilidade de todos que integram esta parceria. 

 

 Portanto a Qualidade de vida no trabalho é uma tarefa de todos dentro 

das organizações, tanto dos colaboradores tanto como dos gestores e 

proprietários da empresa, agregando valores em todos os sentidos. 
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