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1. RESUMO 

O intuito deste Artigo e Projeto de Iniciação Científica é aplicar conceitos 

da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), como um agente motivador para os 

colaboradores, com isso pretende-se obter uma maior e melhor produtividade 

e de certa forma uma vantagem competitiva para organização. A implantação 

da QVT na empresa traz ações que objetivam promover um ambiente de 

trabalho mais saudável e prazeroso aos colaboradores. 

Durante o desenvolvimento do trabalho, vamos analisar e fazer alguns 

relatos sobre o assunto relacionando também com o Clima Organizacional 

para o desenvolvimento e não ficar apenas no discurso, como em 

determinadas situações que ocorrem em alguns casos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Com a competitividade entre as empresas e organizações, ocarrem 

situações em que ultimamente dentro do cenário mundial, e com a própria 

globalização, tem obrigado as empresas e organizações a buscar alternativas 

e formas para se tornarem mais competitivas, sustentáveis e também 

respeitando os seus colaboradores. 

Busca-se um melhor desenvolvimento das organizações, onde é preciso 

que os gestores se preocupem com as condições e também no ambiente de 

trabalho que oferecem aos seus colaboradores, visando proporcionar fatores 

que possam contribuam com a QVT. (SANTANA e SANTANA, 2012). 

A QVT tem se tornado um fator de suma importância nas organizações, 

onde ela está diretamente ligada ao potencial humano que é portador de 

habilidades e conhecimentos e auxiliam no processo produtivo e crescimento 

empresarial, e também ao ambiente de trabalho, onde busca-se uma melhor e 

maior produtividade e lucro. 

 

3. OBJETIVO 

Verificar e analisar a importância do ambiente e a QVT em uma 

Indústria de Confecção Jeans, relacionadas a este ambiente de trabalho, ver o 

perfil da população a ser analisada, também buscar identificar os fatores 



relacionados a QVT e também ver o grau de satisfação dos participantes da 

pesquisa e trabalho, dentro de aspecto da Qualidade de Vida no Trabalho. 

 

 

4. METODOLOGIA 

O método de pesquisa aplicado neste Artigo e Pesquisa, será através 

uma revisão bibliográfica, artigos e periódicos, um Estudo de Caso em uma 

Indústria de Confecção Jeans, onde também será aplicado um breve 

questionário exploratório e descritivo sobre a temática a ser abordada. 

  

5. DESENVOLVIMENTO 

Podemos verificar que o capital humano nas organizações, onde é cada 

vez mais importante a valorização e um bom ambiente de trabalho, no que se 

refere ao aumento da produtividade e melhoria na qualidade de vida dos 

colaboradores. Com isso, o gerenciamento nas empresas é fundamental para 

que se tenha um ambiente desta maneira, e a o assunto Qualidade de Vida no 

trabalho, e a preocupação com a motivação dos colaboradores passa a ser 

importante na busca de melhorias na qualidade do funcionamento da 

organização.  

A QVT pode ser entendida como um programa que visa facilitar e 

satisfazer as necessidades do trabalhador ao desenvolver suas atividades nas 

organizações, tendo como ideia básica o fato de que as pessoas produzem 

mais quando estão satisfeitas e envolvidas com o trabalho.  

Segundo Limongi-França (2010), a qualidade de vida no trabalho é um 

conjunto de ações de uma empresa que envolve a implantação de melhorias e 

inovações gerenciais e tecnológicas no ambiente de trabalho. De fato, a QVT 

ocorre no momento que as empresas tomam consciência que os 

colaboradores são parte fundamental da organização.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Preliminarmente nota-se que programas de QVT buscam identificar os 

fatores que interferem na satisfação dos colaboradores proporcionando ações 

que visem seu atingimento dentro dos limites dos recursos disponibilizados 

pela organização. 



Com isso a QVT é baseada no princípio de que o comprometimento 

com a qualidade ocorre de forma mais natural nos ambientes em que os 

colaboradores literalmente estão interagidos com as atividades e neste 

trabalho vamos analisar e verificar estes possíveis resultados. 
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