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1. RESUMO 
 
Este trabalho será desenvolvido com intuito de mostrar a importância da 

qualidade de vida desenvolvendo tanto os aspectos físicos e ambientais, e 

psicológicos no ambiente de trabalho e juntamente demonstrando conceitos e 

estratégias de como podem ser evitadas as doenças ocupacionais. 
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2. INTRODUÇÃO  

A Qualidade de vida no trabalho se tornou exigências básicas para a 

melhoria do desempenho dos colaboradores, pois além de desenvolver o bem-

estar do colaborador desenvolve eficácia no mundo corporativo.  

 

3. OBJETIVOS 

o Analisar a QVT como fator determinante para otimização do 
capital humano e fator motivacional.  

o Analisar implantação da QVT  
o Evidenciar os casos que agridem e as melhorias  

 

4. DESENVOLVIMENTO 
 

Segundo Chiavenato (2002, p. 391), “a QVT tem o objetivo de assimilar 

duas posições antagônicas: de um lado, a reivindicação dos empregados quanto 

ao bem-estar e satisfação no trabalho, do outro, o interesse das organizações 

quanto a seus efeitos sobre a produção e a produtividade”. 

Foi a partir daí que destacaram dois aspectos importantes: a preocupação 

com o bem-estar do trabalhador e com a eficácia organizacional; e a colaboração 

dos trabalhadores nas decisões e problemas no ambiente de trabalho. 

 

4.1. Teoria dos dois fatores de Herzberg  
 

Herzberg, citado por Chiavenato (200, p. 256), formulou a teoria dos dois 

fatores para explicar o comportamento das pessoas, sendo eles:  



Fatores higiênicos: Se localiza no ambiente onde as pessoas 

desempenham seus trabalhos. Quando esses fatores são insuficientes eles 

podem levar a insatisfação. 

Fatores motivacionais: São fatores particulares, relacionados com o cargo 

e atividade exercido dentro da empresa que produzem satisfação e aumento da 

produtividade. 

 

4.2. Analisar implementação da QVT 
 

Melhorar a Qualidade de vida no trabalho não se tem só por objetivo 

melhorar as condições de trabalho, mas também atua nos aspectos ambientais, 

organizacional, comportamental, e todas as demais finalidades do mesmo nível 

hierárquico de qualquer meio. 

O resultado da política de QVT na organização não é instantâneo e por 

muitas vezes não será avaliado em valores financeiros de forma compreensível.  

A intervenção em QVT só pode extrair resultados positivos para a 

empresa e seus colaboradores a partir de planejamento antecipado, 

compressível, preciso, consensual e apropriado dos responsáveis que vão 

conduzi-las.  

4.3.  Evidenciar os casos que agridem e as melhorias 

Apesar das organizações verem as pessoas como recursos, nunca se 

deve esquecer que as pessoas são aquelas que possuem personalidade, 

expectativas, objetivos gerais etc. 

A motivação depende da força de seus motivos (desejos e impulsos), 

também podendo ser identificados como necessidades. 

Maslow (1943) afirma em sua teoria de motivação com base da hierarquia 

das necessidades mostram o fato do homem e suas necessidades durante a 

vida, na medida que o homem satisfaz suas necessidades podem mudar seu 

comportamento. 

Após a satisfação de estima, surgem a necessidade de auto realização, 

quando a pessoa se realiza ao máximo no seu potencial individual. 



A teoria de Maslow é muito importante para o ambiente de trabalho afinal 

a pessoa não necessita de apenas dinheiro, mas sim muitos aspectos como a 

qualidade de vida no trabalho. 

4.4. Melhorias de Fatores motivacionais 

De acordo com Krech, Crutchfield e Ballachey (1962) A motivação se 

revela por meio de expressões e gestos positivos, aquele famoso brilho nos 

olhos, podemos também analisar a mesa de trabalho, e a mais expressiva 

motivação é as atitudes que o funcionário manifesta em relação ao trabalho.    

 

    5. METODOLOGIA  

O trabalho foi realizado através de uma pesquisa exploratória qualitativa, 

cuja abordagem remete a uma série de leituras sobre o assunto da pesquisa. 

Baseando-se na coleta de dados e informações através de material bibliográfico 

acadêmico desenvolvido principalmente no âmbito do Centro Universitário de 

Jaguariúna (UNIFAJ) no período de março a maio de 2018. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

A qualidade de vida no trabalho (QVT) representa um ambiente 

organizacional, de percepção individuais no contexto dos sistemas de cultura e 

de valores. Os membros da organização procuram satisfazer suas necessidades 

pessoais e individuais por experiências no trabalho. A qualidade de vida deixou 

de ser um diferencial competitivo e passou a ser uma condição de sobrevivência 

para as empresas.  
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