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RESUMO 

Este trabalho apresenta a importância da Qualidade de Vida no Trabalho a partir das 

problemáticas que afetam a área produtiva das organizações. Assim como os tipos 

de consequências nas empresas que não desenvolvem a Qualidade de Vida no 

Trabalho, os benefícios presentes tanto para os colaboradores quanto para as 

empresas que utilizam como prioridade para otimizar o capital humano, e de como 

pode influenciar toda uma sociedade através dessas práticas. 
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INTRODUÇÃO 

A Qualidade de Vida no Trabalho é, comprovadamente, fator 

relevante de motivação, que proporciona o atingir das metas das organizações com 

relação à sua produtividade e a satisfação das necessidades de seus colaboradores. 

Portanto, este trabalho apresenta um estudo de campo sobre a 

importância da Qualidade de Vida no Trabalho como a solução de diversos conflitos 

organizacionais, interagindo como canal de satisfação e, consequentemente, trazer 

benefícios para todos os envolvidos. 

 

OBJETIVOS 

 Indicar a QVT como fator de produtividade; 

 Desenvolver o capital humano;      

 Colaborar de forma sistêmica para o desenvolvimento da sociedade;        

 Promover e evidenciar a importância da QVT; 

METODOLOGIA 

Os métodos utilizados nessa pesquisa foram métodos exploratórios 

feitos através de livros, artigos e revistas.  

Utilizado o método descritivo através de pesquisa em campo, 

realizada na em uma EPP que conta com 39 funcionários e em uma Multinacional 

com 450 funcionários.  

 

DESENVOLVIMENTO 



O conceito de Qualidade de Vida no Trabalho- QVT segundo Davis 

(1966) está focado no bem-estar e na saúde dos colaboradores, no ambiente 

produtivo. 

De acordo com Bennett (1983), a melhora da produtividade não 

significa apenas uma boa produção, nem eficiência no trabalho, está diretamente 

ligada à maneira como cada indivíduo se sente em relação à qualidade de vida. 

Motivação, dignidade, participação no desenho e no desempenho do 

trabalho na organização promovem, portanto, a melhora da produtividade. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Baseando-se na metodologia aplicada como a pesquisa em campo, 

os resultados obtidos foram separados em dois âmbitos, interno e externo. 

As avaliações internas se basearam no critério de QVT do 

colaborador, abrangendo a área de trabalho do mesmo, no desempenho de sua 

função, atentando-se para as ações realizadas pela empresa, como: as mudanças 

estruturais, a igualdade salarial, as condições de segurança e saúde no trabalho, 

fatores esses essenciais para a boa QVT. 

As avaliações externas utilizou-se como critério o grau de 

preocupação que a empresa tem com o seu colaborador para isso avaliou-se os 

benefícios concedidos pela empresa e a integração social 

(empresa+colaborador+comunidade).  

 Questões Internas: Foram levantados 10 (dez) critérios para avaliação da 

QVT no ambiente interno, cada critério teve o peso de 10% e aplicados na EPP e na 

Multinacional. 

                        Gráfico 1 - Interno   Gráfico 2 – Interno 

  

  

  



 Questões Externas: Foram levantados 3 (três) critérios para avaliação da 

QVT no ambiente externo, cada critério teve o peso de 33,33%, sendo um desses 

critérios divididos em 16 (dezesseis) benefícios cedidos pela empresa, onde cada 

benefício tem o peso de 2,08% na avaliação. 

         Gráfico 3– Externo                                           Gráfico 4 - Externo 

 

 

FONTES CONSULTADAS 

CHIAVENATO I.Gestão de Pessoas,3ed, 2008. 41 p. 

CHIAVENATO I. Gestão de Pessoas, Edição Compacta, 1999. 381 p. 

GREGOR MC. D. em Foco, Gerenciando o Lado Humano da Empresa, 2002, p. 121-123. 

REVISTA MELHOR GESTÃO DE PESSOAS. Ed. 335, out. 2015, p. 62-66. 

REVISTA MELHOR GESTÃO DE PESSOAS. Ed. 340, mar. 2016, p.14. 

REVISTA MELHOR GESTÃO DE PESSOAS. Ed. 322, set. 2016, p. 44. 

REVISTA EXAME: O bilionário da Saúde. Ed. 984, n. 1, 20 jan. 2011. 40 p. 

REVISTA SAÚDE PÚBLICA vol.48 n.1 São Paulo, fev.2014. Disponível em 

<http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102014000100103>. 

Acesso em: 09 abr. 2016. 

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102014000100103

