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1. RESUMO 

O estudo a seguir propõe viabilizar o conhecimento sobre o termo qualidade de vida 
no trabalho destacando a importância que a mesma exerce dentro de um ambiente 
corporativo. Pressupõe nesse artigo que a produtividade pode estar interligada com 
a qualidade que deveria existir no meio de trabalho, portanto pode-se afirmar que a 
qualidade de vida no trabalho e satisfação que o colaborador possui em relação a 
empresa que trabalha e o cargo que exerce. Conclui-se que os trabalhadores atuais 
não visam apenas uma boa remuneração, visam também segurança no trabalho e 
ao mesmo tempo satisfação no seu meio. Uma busca pela carreira ideal se tornou 
nos últimos anos um dos principais fatores para se chegar a uma qualidade de vida, 
devido a esse avanço tecnológico o equilíbrio entre a carreira profissional e o bem-
estar emocional e físico, tornaram -se alvo do  trabalho ideal. Esse tema consiste na 
segurança, motivação e crescimento profissional e pessoal dos trabalhadores, 
dando ênfase no trabalhador, ressaltar que a qualidade acontece a partir do 
momento que o dono da organização reconhece que o colaborador é essencial 
dentro da empresa. Com intuito de contribuir para uma melhora no termo QVT, 
nesse artigo o tema foi abordado por meio de pesquisa teórica e a aplicação de um 
questionário compreendendo se o tema proposto realmente está aceito nos dias 
atuais e na empresa aqui avaliada.  
 

Palavras-chave: Qualidade de vida no trabalho; Satisfação no trabalho; Ambiente 

organizacional. 

  

2. INTRODUÇÃO 

 

 Com o aumento deliberadamente da sociedade atual, as organizações 

tiveram a necessidade de procurarem meios de gerar mais produtividade com maior 

qualidade, devido ao alto nível de competitividade no mercado de trabalho.  

  Mais apenas investir em marketing, tecnologia e qualificação profissional não 

é o suficiente, por trás desses investimentos encontram-se pessoas que são as 

grandes responsáveis para alcançarem os resultados, portanto gera uma 

necessidade de mudanças no cenário industrial, percebendo que as pessoas são 

seus bens mais valiosos. 

  A origem dessa premissa encontra-se nos dias atuais, mostrando o mercado 

competitivo e delimitando a qualidade de vida dos funcionários. Dessa forma as 

organizações passam a procurar por mais produtividade com qualidade. 

  O fator motivacional é o causador da melhora no desempenho das funções de 

seus colaboradores, pois a partir do momento que possuem motivação no trabalho 

seu comprometimento também será maior, e as organizações devem procurar  

manter um ambiente de trabalho agradável. 



   

  Para se obter uma melhor condição de vida no trabalho é necessário 

compreender as necessidades básica dos seres humanos e agir de forma que as 

mesmas possam ser atingidas.  

  Portanto os gestores precisam estar atentos para proporcionar uma boa 

relação pessoal para atingirem uma qualidade de vida no trabalho. Desse modo a 

organização não precisa se preocupar apenas com espaço físico que seus 

colaboradores atuam, mas sim com aspectos psicológicos. 

 

3. OBJETIVO 

 

  Este artigo tem como objetivo analisar o conceito de qualidade de vida no 

trabalho, tanto suas origens como no mercado atual, identificar se a mesma possui 

na organização de uma loja de moveis localizado na região noroeste paulista. 

  Ressaltar a qualidade de vida como instrumento satisfatório na organização. 

Por meio dos objetivos específicos como: a) estudos bibliográficos do tema 

proposto; b) Identificar a origem e o conceito de qualidade de vida no trabalho; c) 

Conhecer a empresa e suas finalidades; d) Analisar dentro da empresa se oferece 

segurança, motivação, desenvolvimento pessoal e profissional; e) Analisar o nível de 

satisfação do funcionário em relação a empresa. 

 

4. METODOLOGIA 

 

 Esse estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica para melhor 

entender sobre o tema onde se fez uso de: livros, artigos científicos e documentos 

eletrônicos na busca de conhecimento sobre qualidade de vida no trabalho, através 

dos estudos de autores como instrumento de coleta de dados. 

  Segundo Fernandes (1996, p.46), pouco resolve atentar-se apenas para 

fatores físicos, pois os aspectos sociológicos e psicológicos interferem igualmente na 

satisfação dos indivíduos em situação de trabalho; sem deixar de considerar os 

aspectos tecnológicos da organização do próprio trabalho que, em conjunto, afetam 

a cultura e interferem no clima organizacional com reflexos na produtividade e na 

satisfação dos empregados.  



   

 Em um segundo momento, foi utilizado um método de estudo de caso, 

fazendo uso de  questionário para levantar informações e estudo sobre qualidade de 

vida numa loja de moveis. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

  A qualidade de vida no trabalho tem como base satisfazer as necessidades 

do trabalhador, para desenvolver suas atividades com o trabalho, a principal ideia é 

a conciliação entre interesses, ao melhorar a satisfação do trabalhador, melhora-se 

a produtividade. 

 A origem da qualidade de vida no trabalho ocorreu na década de 50, na 

Inglaterra pelo trabalho de Eric Trist e seus colaboradores, que por meio de 

pesquisas tentaram compreender a relação do indivíduo no trabalho e na 

organização. 

          Na década de 60 ocorreu uma conscientização sobre a importância do 

indivíduo na organização, na saúde e bem-estar. Entretanto somente na década de 

70 que este tema foi abordado publicamente. 

  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. (RODRIGUES, 1994, p.76). 

  No entanto esse situação foi abafada pelas crises e aumento da inflação 

gerados no país no ano de 1974, apenas alguns anos mais tarde no período de 

1980 os japoneses elaboraram um modelo administrativo que utilizavam de 

componentes sociais e interpessoais mantendo o foco na produtividade da empresa, 

mas estabelecendo um vínculo com os funcionários e sua importância na 

organização. 

  A partir desses atos e do alto nível de aceitação dos modelos japoneses, o 

movimento QVT invadiu todo o espaço administrativo mundial e cada vez mais abre 

um amplo desenvolvimento econômico.  

  Países da Europa e da Ásia são grandes adaptados desse procedimento com 

forma de lucratividade assim como EUA, Canada e México que está totalmente 

inserida nesse contexto. O Brasil atualmente vem adaptando e estudando sobre o 

tema, porém não é algo totalmente aceito. 



   

  As relações humanas possuem uma ligação na interação entre duas ou mais 

pessoas, para melhor definir estão dois tipos de competência, sendo intrapessoal e 

interpessoal. 

 Intrapessoal – comunicação interna, respeitando crenças, atitudes, 

sentimentos, valores pessoais entre outras. 

 Interpessoal – onde estão envolvendo relação entre duas ou mais pessoas, 

tendo habilidade em lidar com outras pessoas. 

  Constata-se que um bom convívio depende das personalidades e qualidade 

de seus colaboradores, desse modo o agir por impulso ocasionará atrito na 

organização.  

  Evitar fofocas, manter foco no trabalho, respeitar os colegas, apresentar 

soluções de problemas de forma rápida e correta são uma das qualidades que é 

necessário manter para uma boa relação. 

  A teoria de relações humanas podem ser defendida e explicada, para Elton 

Mayo, que realizou estudos sobre relações humanas entre as décadas 1920 a 1940, 

ter uma relação saudável dentro de uma empresa é necessário entender os 

objetivos da organização e dessa forma tornar-se um colaborador para cooperar 

frente as necessidades da empresa.                                   

  Para Walton (1973, Dutra, 2008), a qualidade de vida no trabalho estimula a 

motivação, a satisfação, a autoestima e a produtividade do trabalhador, abordando 

as condições físicas, jornadas de trabalho, crescimento profissional e relevância 

social no trabalho estabelecendo valores humanos no ambiente organizacional. 

Segundo o autor, uma organização deve agregar oito critérios básicos à 

administração de recursos humanos. 

 
Quadro 1 - Critérios Básicos da Administração de Recursos Humanos 

1. Promover condições de saúde e segurança ao trabalhador; 
2. Perceber as oportunidades imediatas para a utilização e desenvolvimento da 

capacidade humana; 
3. Proporcionar oportunidades de crescimento profissional e estabilidade do 

trabalhador; 
4. Estabelecer a integração social por meio da organização do trabalho; 
5. Compreender a relevância social do trabalho na vida do trabalhador; 
6. “Efetuar o planejamento das responsabilidades e divulgar informações sobre o 

trabalho (DUTRA, 2008, p.23)”; 
7. Destacar a variedade de habilidades requeridas para a execução da tarefa;  
8. Dar autonomia ao trabalhador, para o cumprimento da tarefa. 

Fonte: Adaptado de Walton (1973, Dutra, 2008). 



   

  Diante dos argumentos apresentados as relações humanas são cabíveis 

dentro de uma organização, pois as mesma que proporcionam uma relação 

saudável no âmbito de trabalho.  

  É de suma importância que colaboradores e empresários trabalhem de 

acordo com as necessidades da empresa mantendo uma relação horizontal, 

entendendo que os proprietários e os funcionários precisam de ambos para 

alcançarem seus objetivos.  

  O conceito de QVT consiste em um ambiente satisfatório e propicio ao 

rendimento lucrativo da empresa e o rendimento do colaborador, mantendo o foco 

no ser humano como seu empregado e ressaltando suas necessidades. 

  Segundo França (1997) QVT são conjuntos de ação de uma empresa que 

envolvem melhorias tanto no ambiente físico da empresa, quanto melhorias 

gerenciais. O termo QVT pode ser simplificado pela satisfação dos funcionários em 

relação a empresa. 

  Devido uma extensa jornada de trabalho no qual implicara no comportamento 

pessoal, no rendimento de suas funções físicas, e na saúde ocorreu uma busca por 

desenvolver métodos para uma melhoria no ambiente corporativo.  

  A QVT atualmente tornou-se uma grande aliada para as empresas que 

buscam funcionários ativos e bem fisicamente como emocionalmente. 

  Portanto para um ambiente corporativo possui qualidade é necessário que 

esteja nele presente segurança, motivação e desenvolvimento pessoal e profissional 

para o colaborador (Walton, 1973) (Vieira, 1996) 

 
Quadro 2 – Modelo de QVT de Walton 

Compensação justa e 
adequada 

a justiça distributiva de compensação depende da adequação da 
remuneração ao trabalho que a pessoa realiza, da equidade 
interna(equilíbrio entre as remunerações dentro da organização)e da 
equidade externa(equilíbrio com as remunerações do mercado de 
trabalho). 

Condições de 
segurança e saúde no 

trabalho 

envolvendo as dimensões jornada de trabalho e ambiente físico 
adequado a saúde e bem-estar da pessoa 

Utilização e 
desenvolvimento de 

capacidades 

no sentido de proporcionar oportunidades de satisfazer as 
necessidades de utilização de habilidades e conhecimentos do 
trabalhador, desenvolver sua autonomia, autocontrole de obter 
informações sobre o processo total do trabalho, bem como 
retroinformação quanto ao seu desemprenho. 

Oportunidade de 
crescimento continuo e 

segurança 

no sentido de proporcionar possibilidades de carreira na organização, 
crescimento e desenvolvimento pessoal e segurança no emprego de 
forma duradoura. 

Integração social na 
organização 

eliminação de barreiras hierárquicas marcantes, apoio mútuo, 
franqueza interpessoal e ausência de preconceito 



   

Constitucionalismo 
refere-se ao estabelecimento de normas e regras da organização, 
direita e deveres do trabalhador, recursos contra decisões arbitrárias 
e um clima democrático dentro da organização 

Trabalho e espaço 
total de vida 

o trabalho não deve absolver todo o tempo e energia de trabalhador 
em detrimento de sua vida familiar ou particular, de seu lazer e 
atividades comunitárias  

Relevância social da 
vida no trabalho 

o trabalho deve ser uma atividade social que traga orgulho para as 
pessoas em participar de uma organização. A organização deve ter 
uma atuação e uma imagem perante a sociedade, responsabilidade 
social, responsabilidade pelos produtos e serviços oferecidos, pratica 
de emprego, regras bem definida de funcionamento e de 
administração eficiente.  

Fonte: Adaptado de Walton (1973, Dutra, 2008). 
 

  Os fatores de Walton (1973) foram elaborados na década de 70 e até os dias 

atuais são aceitos nas organizações, são parâmetros a serem seguido para o bom 

equilíbrio da empresa. Para Walton (1973), a insatisfação com a vida no trabalho é 

um problema que afeta a maioria dos colaboradores, independente da ocupação. 

  Manter uma organização saudável e inerente de vários fatores que trabalham 

em conjunto para estabelecer uma organização estável e rendável. Estabelecer 

normas e discutir meios de possibilidade de uma carreira dentro da empresa são um 

dos fatores para obter qualidade de vida no trabalho. 

  Assim como os ganhos da empresa serem associados com os funcionários e 

os mesmo receberem uma participação por eles. Outros fatores são a necessidade 

de uma jornada de trabalho regular com o salario e o equilíbrio dos salários de 

acordo com suas funções e empenho.         

  Dessa forma é possível afirmar que uma qualidade enriquecida e motivadora 

é aquela que oferecer uma segurança no trabalho, um local possível de expor ideias 

e participar ativamente nas decisões onde as condições necessárias são saciadas 

(alimentação, lazer, moradia), e proporciona um ambiente sem nenhum tipo de 

ameaça ao trabalhador. 

 

6. RESULTADOS 

 

  Nesse artigo foi utilizado um questionário medindo a satisfação dos 

colaboradores da empresa, este foi formulado dividido por cinco módulos: politicas, 

econômico, psicológico, sociológico e percepção geral. 



   

  Por meio dos questionários pode-se afirmar que na empresa o resultado de 

satisfação foi de 6 % ressaltando que o questionário foi realizado utilizando-se 1% 

quando for ruim e 10 % quando for excelente.  

  

Gráfico 01 – Políticas da empresa 

 
Fonte: Qualidade de Vida no Trabalho estudo de caso numa loja de móveis no 

noroeste paulista, 2016. 
 

  Portanto no módulo político a satisfação que existe dentro da empresa foi 

avaliada com 5 %. 

 

Gráfico 02 – Economia da empresa 

 
Fonte: Qualidade de Vida no Trabalho estudo de caso numa loja de móveis no 

noroeste paulista, 2016. 
 



   

  Também foi avaliada a parte econômica na organização, onde o índice 

satisfatório atingiu a porcentagem de 6,25%. 

 

Gráfico 03 – psicologia da empresa 

 
Fonte: Qualidade de Vida no Trabalho estudo de caso numa loja de móveis no 

noroeste paulista, 2016. 
 

  Analisando a área psicológica da empresa o índice atingido foi de 4,16%. 

 
Gráfico 04 – Sociologia da empresa 

 
Fonte: Qualidade de Vida no Trabalho estudo de caso numa loja de móveis no 

noroeste paulista, 2016. 
 

  E na área sociológica o resultado encontrado foi de 6,58%.  

 



   

Gráfico 05 – Percepção Geral da Empresa 

 
Fonte: Qualidade de Vida no Trabalho estudo de caso numa loja de móveis no 

noroeste paulista, 2016. 
 

  Já os resultados de uma visão geral da empresa através do modulo 

percepção geral atingiu a porcentagem de 7,91%. 

  Portanto analisando a empresa pesquisada, pode-se constatar que ela foi 

avaliada de forma mediana em relação à qualidade de vida no trabalho. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  A qualidade de vida no trabalho está relacionada com a satisfação do 

colaborador no seu ambiente de trabalho tanto emocional como profissional. 

  Portanto na pesquisa realizada na empresa foi constatado que não possui 

qualidade de vida no trabalho. 

  Entretanto ressalta-se que para uma empresa possuir QVT será necessário o 

desempenho de seus representantes, estabelecendo salubridade no ambiente, 

liberdade de expressão, tratamento imparcial, autonomia na tomada de decisão, 

para que a qualidade de vida no trabalho possa acontecer de fato. 
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