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1. RESUMO 

 

O presente trabalho aborda o tema da influência do RH na qualidade de vida no 

trabalho dentro das organizações. Quais os grandes desafios que os profissionais de 

RH enfrentam no sentido de manter os colaboradores motivados dentro do atual 

cenário da realidade de um mercado mundial exigente em busca de qualidade e 

produtividade. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, tendo como objetivo principal 

ressaltar os desafios e o perfil do profissional de RH percorrendo assuntos 

interligados com a prática do RH nas organizações como fator humano, a motivação, 

relações entre empregados/gestores e cultura organizacional. Dentro do contexto 

utilizado e pesquisa levantada, procura-se encontrar um ponto estratégico de gestão 

para melhorar o relacionamento da empresa com seus colaboradores e assim, obter 

resultados positivos entre ambos os lados, tendo em conta que os profissionais do 

RH deve aprofundar seus conhecimentos sobre a organização que está trabalhando, 

adotando uma visão geral do mercado competitivo, assim como as exigências 

atuais, procurando inovar e melhorar as suas práticas. 
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2. INTRODUÇÃO 

  O tema “A influência do RH na qualidade de vida no trabalho” surgiu da 

necessidade de compreender como o Recursos Humanos (RH) atua diretamente 

sobre o capital intelectual, humanizando, por assim dizer, a forma de tratamento dos 

colaboradores dentro da empresa. Como utilizar e inserir práticas e teorias 

motivacionais dentro da organização visando a alta competitividade no mercado e as 

exigências das empresas que buscam a cada dia profissionais qualificados e 

motivados. 

 No cenário atual de tantas mudanças a Gestão de Pessoas (GP) entra para 

desenvolver um trabalho de motivação, tendo um importante papel, pois é 

imprescindível que as empresas estejam apoiadas em um permanente processo de 

aprendizagem de como dar base às práticas motivacionais, utilizando metodologias 

e treinamentos diferenciados, que estejam focados ás necessidades e objetivos 

individuais e da empresa. 
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Portanto, segundo Chiavenato (2008), a Gestão de Pessoas é uma área 

sensível, visto que, depende de vários aspectos, como a cultura que existe em cada 

organização; da estrutura organizacional adotada; das características do contexto 

ambiental; do negócio da organização; da tecnologia utilizada; dos processos 

internos; do estilo de gestão utilizado e de uma infinidade de outras variáveis. 

Conforme o autor, a boa gestão se dá quando as variáveis dos aspectos 

existentes na organização, tanto no sentido humano, econômico ou outro qualquer 

que envolva a vida ativa da empresa, são levadas em conta e o aspecto humano é 

tratado como patrimônio intelectual, ou seja, que as pessoas sejam tratadas como 

pessoas humanas e não coisificadas como se fossem máquinas. 

Atualmente as organizações estão ampliando sua visão e atuação 

estratégica, ou seja, todo o processo produtivo somente se realiza com a 

participação conjunta de diversos parceiros. Dentro deste contexto, segundo 

Chiavenato (2008) o parceiro mais íntimo da organização é o colaborador, ou seja, 

aquele que está dentro da empresa, que lhe dá vida e dinamismo e que faz as 

coisas acontecerem. 

 Pensando nisso o presente trabalho visa ressaltar a análise da qualidade de 

vida dos trabalhadores. A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) é um desafio para a 

administração contemporânea afetando diretamente a vida dos indivíduos e os 

resultados das organizações. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral dentro do presente trabalho é pesquisar a bibliografia de 

atuação da área de RH nas organizações, ressaltando os desafios e o perfil do 

profissional de RH em relação à sua influência na qualidade de vida dentro das 

empresas, incluindo uma gestão estratégica voltada à importância do fator humano e 

para o alcance do mesmo temos os seguintes objetivos específicos: Definir o papel 

do RH dentro da empresa; Identificar que o gestor de recursos humanos pode 

desenvolver um papel crucial na forma de gerenciar o capital intelectual da 

organização; Verificar a influência dos Recursos Humanos na Qualidade de Vida 

dentro das organizações; e Identificar os desafios da gestão estratégica de Recursos 

Humanos na qualidade de vida dos colaboradores. 
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4. METODOLOGIA  

O presente estudo bibliográfico foi desenvolvido com base em artigos e livros 

de autores conceituados no assunto, buscando a problematização do tema por meio 

da pesquisa e analisando possibilidades de compreensão da problemática. 

Através de um estudo qualitativo busca-se por meio da pesquisa bibliográfica 

responder às questões levantadas nos objetivos, organizando sistematicamente as 

informações para um entendimento mais amplo do assunto abordado. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 A gestão estratégica de recursos humanos 

 As pessoas devem ser vistas como colaboradores das organizações e, como 

tal, fornecedores de conhecimentos, habilidades, competências e, sobretudo, a 

inteligência que cria e desenvolve decisões importantes dentro da organização. 

Assim, a GP se baseia em alguns aspectos fundamentais tais como: as 

pessoas como seres humanos, dotados de personalidade própria e profundamente 

diferentes entre si; como ativadores de recursos organizacionais, como elementos 

impulsionadores da organização e capazes de dotá-la do talento indispensável à sua 

constante renovação e competitividade; como parceiras da organização; como 

talentos fornecedores de competências, ou seja, como elementos vivos e portadores 

de competências essenciais ao sucesso organizacional; como capital humano da 

organização, ou seja, como principal ativo organizacional que agrega inteligência ao 

negócio da organização (CHIAVENATO, 2008). 

As pessoas são a chave do desenvolvimento e crescimento da organização, 

pois são o elemento vivo que proporciona o intelecto aliado à tecnologia para obter 

um resultado final satisfatório para ambos os lados, pois, se a organização se 

desenvolve, os colaboradores também se beneficiam.  

Segundo Maranhão (2011), o foco do RH consiste em envolver os 

colaboradores visando os processos de planejamento, capacitação, treinamento, 

objetivando a melhor qualidade de vida e socialização, para o atendimento das 

questões organizacionais, dinamizando o processo produtivo tornando-o mais 

flexível, desenvolvendo as pessoas.  
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A moderna GP consiste em atividades integradas entre si no sentido de obter 

efeitos sinergéticos e multiplicadores tanto para as organizações como para as 

pessoas nelas envolvidas. 

Tabela 1: Papel de Gestão de Recursos Humanos como parceiro estratégico.  

OBJETIVOS • obter maior influência nos negócios estratégicos;  

• obter um sistema de RH que dirija o desempenho dos 
negócios.  

PROCESSOS  

 

• organização dos trabalhos transacionais e terceirização dos 
mesmos;  

• administração do conhecimento;  

• foco no desenvolvimento da organização;  

• administração de mudanças;   

• amarração dos processos de RH com os negócios 
estratégicos.  

PLANEJAMENTO • contribuição do planejamento estratégico e administração da 
mudança.  

Fonte: Adaptado de Lawler III et al. (2006). 

O incentivo dos indivíduos na empresa faz com que haja interação dinâmica 

com os processos pessoais e econômicos produtivos, sem perderem sua 

autenticidade e personalidade, desenvolvendo talentos que já existem e não são 

utilizados, promovendo integração e a interação dos indivíduos consigo mesmos e 

seus ambientes tornando-os mais saudáveis e felizes orientando-os para a melhoria 

das relações familiares e sociais externas ao ambiente de trabalho (MARANHÃO, 

2011). 

Portanto, gerir pessoas e competências humanas representa uma questão 

estratégica para as empresas. A boa estratégia se dá quando se prevê os 

acontecimentos e de maneira competente, busca evitar acontecimentos ruins ou, 

melhorar os acontecimentos bons. A estratégia prevê para que o desenvolvimento 

se dê de maneira eficiente. 

5.2 Qualidade de vida no trabalho como fator motivacional 

Nos últimos anos houve um aumento da competitividade entre as empresas 

promovendo a buscarem formas para se tornarem mais competitivas. Investimentos 
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em tecnologia, marketing e qualificação profissional são cada vez mais necessários. 

Diante disso, as empresas começaram a perceber a importância das pessoas como 

seu recurso mais valioso, denominado como capital humano ou intelectual. 

 Carvalho et all (2013) afirma que muitos autores defendem que a qualidade 

de vida no trabalho pode ser entendida como uma estratégia, cuja meta principal 

volta-se para a conciliação dos interesses dos indivíduos e das organizações. 

A qualidade de vida no trabalho tem por objetivo melhorar as condições de 

trabalho e também todas as demais funções, em qualquer que seja a natureza ou 

mesmo, nível hierárquico (CARVALHO et all, 2013). 

 Quando o trabalhador trabalha satisfeito e sabendo que está seguro em seu 

trabalho, seu desempenho melhora e rende, sendo assim, a organização ganha. 

 Além disso, a QVT atua no ambiente de trabalho, no comportamento e 

organização a fim de possibilitar humanização do setor produtivo e, logicamente, 

obter resultados mais satisfatórios, seja para o colaborador ou para a instituição 

empregadora (CARVALHO et all, 2013). 

 Entende-se que o colaborador insatisfeito tende a diminuir produção. Quando, 

por exemplo, é obrigado a trabalhar em ambiente insalubre, ou a política e a 

administração da empresa não satisfazem gerando conflitos interpessoais entre 

supervisores e colaboradores. 

 Segundo Veiga (2000) atualmente as pessoas têm trabalhado cada vez mais, 

e, por extensão, têm tido menos tempo para si mesmas. Por isso, a melhoria das 

condições de vida e da saúde tem sido um tema de crescente importância, já que 

impacta indireta ou diretamente a produtividade da pessoa e, por conseguinte, os 

resultados obtidos pelas organizações.  

 Embora haja um limite entre as questões de trabalho e de vida pessoal, 

ambos tratam de questões relacionadas a promover e assegurar a qualidade do 

bem-estar geral do ser humano.  Exatamente por isso é importante observar as 

práticas desenvolvidas pelas empresas, já que é nelas que se desenvolve uma parte 

significativa da vida das pessoas.  

Segundo Albuquerque e Limongi-França (1998) pode-se entender QVT como 

um conjunto de ações envolvendo diagnóstico e implantação de melhorias e 
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inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais feitas pela empresa no ambiente de 

trabalho, proporcionando condições plenas de desenvolvimento humano para a 

realização do trabalho. 

 Neste contexto, Rodrigues (1999) considera que a expressão Qualidade de 

Vida no Trabalho (QVT) tem sido usada frequentemente para descrever valores 

ambientais e humanos, esquecidos pelas sociedades industriais em favor do avanço 

tecnológico, e crescimento econômico.  

 A QVT envolve ações da empresa voltadas a gerenciar o bem-estar das 

pessoas com as quais trabalha, tornando o ambiente mais agradável e, assim, a 

produtividade ser satisfatória. 

Conforme ressalta Maximiano (2000) a QVT consiste principalmente na 

satisfação do colaborador na execução de suas tarefas dentro das organizações 

bem como a motivação. 

 Segundo Vasconcelos (2001) pode se dizer, de maneira geral, que a 

qualidade de vida no trabalho abrange: renda capaz de satisfazer às expectativas; 

orgulho pelo trabalho; vida emocional satisfatória; autoestima; imagem da empresa 

junto à opinião pública; equilíbrio entre trabalho e lazer; horários e condições de 

trabalhos sensatos; oportunidades e perspectivas de carreira; possibilidade de uso 

do potencial; respeito aos direitos e, por fim, justiça nas recompensas. 

 Isso quer dizer que a qualidade de vida se refere às estratégias que devem 

ser utilizadas pelas organizações com a finalidade de obter maior produtividade, 

lembrando que o colaborador é o humano. 

 Portanto, é preciso que a motivação esteja continuamente sendo estimulada 

nos colaboradores, para que possa ser aplicado e desenvolvido todo seu potencial. 

A organização precisa fazer com que seu colaborador se sinta sempre motivado, 

objetivando obter um ambiente de trabalho saudável, humano, produtivo e eficaz 

(MIRANDA, 2009). 

 Nesse sentido para que isso ocorra e os colaboradores se sintam motivados e 

possam realizar suas atividades satisfatoriamente as organizações devem oferecer 

um ambiente de trabalho confortável e seguro, com atividades de socialização e 

interação. Funcionário satisfeito é certeza de maior produtividade. 
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 Segundo Miranda (2009) pode ser citado como forma de incentivos 

programas de estímulo, remuneração por resultados, autogestão nos grupos de 

trabalho, enriquecimento do trabalho dentre outros.   

 A motivação é um dos requisitos para um bom desempenho dos 

colaboradores. A satisfação naquilo em que trabalha reflete na produção, além 

disso, em associação com a capacitação profissional pode se utilizar todo potencial 

do colaborador. 

5.3 Desafios do RH 

 Não se pode confundir qualidade de vida com política de benefícios, nem com 

atividades festivas de congraçamento. A qualidade está ligada com a cultura 

organizacional, fundamentada nos valores, na filosofia da empresa, na sua missão, 

no clima participativo, no gosto por pertencer a elas e as perspectivas concretas de 

desenvolvimento pessoal criando a identificação empresa-empregado (CASTRO, 

2015). 

 Portanto, o desempenho de cargos e o clima organizacional representam 

fatores importantes na determinação da QVT. Se a qualidade tem a ver com a 

cultura organizacional, se esta deixar a desejar haverá insatisfação, má vontade e 

declínio de produtividade. 

 Nesse ponto, o setor de RH tem o desafio de promover iguais oportunidades 

de emprego, e principalmente buscando melhorar a QVT, de forma que os cargos 

fiquem mais produtivos e satisfatórios (CASTRO, 2015). 

 Como estão ligados diretamente às pessoas o setor de RH precisa estar 

informado a respeito de como melhorar a qualidade vida no trabalho por diversos 

meios, como reformulação de cargo, fator que influencia o projeto de cargo e 

qualidade de vida no trabalho. A reformulação de cargo é necessária, porém, é 

preciso explicar a necessidade de mudança, os resultados esperados e quaisquer 

garantias que possa proporcionar. 

 É desafiador para o RH contribuir para o sucesso da organização, o que, 

segundo Werther e Davis (1983) embora a qualidade de vida no trabalho seja 

importante, os especialistas de pessoal não podem deixar de levar em conta os 

desafios de cumprir os propósitos, objetivos e atividades atribuídas ao departamento 

de pessoal. 
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 Pode se dizer então que o trabalho possibilita crescimento, transformação, 

reconhecimento e independência pessoal e profissional. Por outro lado, também 

pode causar insatisfação, desinteresse, apatia e estresse. 

 Existem formas de se motivar as pessoas para impedir esse estresse ou 

insatisfação profissional dentro da organização. Segundo Davis e Newstron (1992) 

embora não haja uma resposta para a questão da motivação no trabalho, um 

importante ponto de partida está em compreender as necessidades do empregado. 

 A partir do momento em que a pessoa conhece seus desafios e saiba quais 

resultados deve obter, ela se sente motivada a cumprir suas tarefas dentro da 

organização. O fato de oferecer, por exemplo, um cargo de líder é um fator 

motivacional, pois ela se sente importante dentro da empresa (CASTRO, 2015). 

As pessoas trabalham por recompensas. Não precisa necessariamente ser 

dinheiro, mas o fato de ocuparem uma função de liderança já é um motivo para se 

sentirem motivadas a produzir mais. 

 

6. RESULTADOS 

Por meio da pesquisa bibliográfica, foi possível observar que o percentual de 

insatisfação dos colaboradores ainda é muito grande, e que as empresas ainda 

precisam mudar muito a mentalidade e aprimorar os seus métodos e técnicas de 

QVT.     

O objetivo estratégico de um programa de qualidade de vida no trabalho 

resulta em: aumentar os níveis de satisfação do colaborador; melhorar o clima 

organizacional; agregar competências ao colaborador, através de um processo de 

formação e desenvolvimento humano; buscar meios de diminuir a pressão no 

trabalho e o stress do colaborador; melhorar o desempenho das atividades diárias.  

Um programa de QVT deve promover ações que sejam revertidas em 

benefícios à saúde física e mental dos funcionários. Mais do que praticar atividades 

físicas, ter uma alimentação adequada, aproveitar melhor o tempo livre, aprimorar 

seus relacionamentos, qualidade de vida é um meio de aproveitar melhor o potencial 

dos colaboradores. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Dentro do contexto pesquisado percebe-se que as dimensões da QVT são 

abrangentes, envolvendo tanto a vida organizacional como social. Um bom lugar 

para se trabalhar possibilita que as pessoas tenham, além do trabalho, outros 

compromissos em suas vidas, como a família, os amigos e os hobbies pessoais. 

Porém, nem sempre é isso o que acontece. 

 Portanto, não basta apenas falar em QVT dentro do ambiente de trabalho, 

quando não se muda de atitude dentro da organização. É preciso que esta atitude 

seja parte integrante da cultura da empresa. 

 Para isso cabe ao setor de RH promover ações que melhorem o ambiente 

físico de trabalho, como por exemplo: iluminação adequada, jogos e 

entretenimentos, horário de trabalho flexível, feedback à equipe, para que se torne 

um ambiente próspero e acolhedor, pois, pessoas não são máquinas, mas seres que 

querem acolhimento e reconhecimento. 

 Através dessa pesquisa observa-se que outro fator determinante para a boa 

qualidade de vida dentro da organização é o clima organizacional, o desempenho do 

cargo, e o sistema de gestão. Se a QVT for elevada conduzirá a um clima de 

confiança e respeito mútuo, no qual as pessoas envolvidas tendem a aumentar suas 

contribuições e elevar suas oportunidades. 

 Desta forma, a implementação de programas de qualidade de vida dentro da 

empresa é fundamental para o bom desenvolvimento e boa produtividade dos 

colaboradores. Porém, a cultura e a mentalidade da organização tem papel 

fundamental na implementação destes programas, pois existem dois desafios dentro 

do mundo empresarial: o primeiro está relacionado com a necessidade de uma força 

de trabalho saudável, motivada e preparada para a extrema competição existente no 

mercado; o segundo seria a capacidade da empresa de responder a demanda para 

seus funcionários em relação a uma melhor QVT.    

Mudar a forma de pensamento não é fácil devido a certas culturas 

organizacionais implantadas. Porém, o RH, deve ter consciência de que o patrimônio 

mais importante dentro da empresa são as pessoas que nela trabalham, que 

produzem, criam e mantêm a empresa funcional, e sem elas a empresa não 

funcionária. 
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