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RESUMO 

O presente artigo objetivou destacar a importância da motivação e da qualidade de vida dos 

servidores da Secretaria de Educação do Estado do Pará, através de ações, que garantam a 

sustentação de um ambiente positivo e agradável, estimulando a produtividade, buscando a 

humanização em uma organização, para proporcionar condições de desenvolvimento pessoal 

do servidor, bem como o seu bem estar, esse novo modelo de trabalho está se tornando elemento 

chave nas organizações bem sucedidas e competitivas. Então o grande desafio é o novo olhar 

dos servidores é serem visto como seres humanos e não como recursos organizacionais, para o 

desenvolvimento do trabalho fez-se uma pesquisa bibliográfica disponível em livros, sites, 

possibilitando um melhor entendimento do tema em estudo. A motivação é um processo 

continuo, devendo ser cultivada permanentemente através das relações inter e intrapessoal 

dentro e fora da organização havendo, contudo, reciprocidade de interesses e quanto a qualidade 

de vida é um caminho solido e com horizontes para uma vida integrada e inovadora nas 

organizações, as ações de qualidade de vida refletem, positivamente, na comunicação, 

confiança entre as pessoas e na imagem da organização para seu público e servidores.    
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ABSTRAT 

This article aimed to highlight the importance of the motivation and quality of life of the 

Secretaria de Educação, through actions that guarantee the sustainability of a positive and 

pleasant environment, stimulating productivity, seeking humanization in an organization, to 

provide conditions of personal server development as well as your well being, this new working 

model is becoming a key element in successful and competitive organizations. So the great 

challenge is the new look of the servers is to be seen as human beings and not as organizational 

resources, for the development of the work was made a bibliographic research available in 

books, websites, enabling a better understanding of the subject under study. Motivation is a 

continuous process and must be cultivated permanently through interpersonal and intrapersonal 

relationships within and outside the organization, but there is reciprocity of interests and the 

quality of life is a solid path and with horizons for an integrated and innovative life in 

organizations , quality of life actions positively reflect on communication, trust between people 

and the image of the organization for its audience and servers. 
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INTRODUÇÃO 

Com a Revolução Industrial, inicia-se um processo de produção coletiva em massa, 

geração de lucro e acúmulo de capital. Consequentemente, surge a necessidade de se adotar um 

padrão tecnológico que leve a concentração técnica e financeira e de se desenvolver novas 

formas de gestão de trabalho. 

A administração da época foi influenciada pela concepção mecanicista e pelo 

positivismo lógico, caracterizados pelo determinismo, racionalidade, objetividade, 

neutralidade, funcionalidade, eficiência, previsibilidade e produção em massa. Essa forma de 

administrar, conhecida como Escola Clássica de Administração, deu ênfase aos processos 

operacionais de trabalho baseando-se em pressuposto motivacionais materiais e simplistas. 

Deixou a desejar no que diz respeito a um maior entendimento das aspirações humanas, quanto 

aos aspectos substantivos do ser humano. 

As empresas se preocupavam apenas com a realização do trabalho, ou seja, os esforços 

eram apenas em proporcionar uma maior quantidades determinada e a melhora dos meios de 

como aumentar a participação no mercado, com passar do tempo às industrias sentiram a 

necessidade de aumentar o trabalho, nos últimos anos a qualidade de visa, por sua vez pode ser 

apontada como uma das responsáveis pela necessidade da qualidade no trabalho, 

profundamente marcada por um processo de mudanças, na busca constante pelo aumento de 

concorrência. 

A introdução de novas tecnologias e modernização dos processos bem-sucedidos, na 

busca de um maior crescimento e desenvolvimento econômico não trouxe, necessariamente, 

uma melhoria na condição de vida do servidor público, mas um ambiente de trabalho que atenda 

uma série de fatores básicos para alcançar o êxito nas atividades. 

A motivação é processo continuo, devendo ser cultivada permanentemente através das 

relações interpessoal e intrapessoal dentro e fora da organização havendo, contudo, 

reciprocidade de interesses. Há, no entanto, momentos de desequilíbrio, mas com bom-senso, 

criatividade, segurança, reflexão podem ser superados. Aprender com erros traz benefícios 

compensadores. 

Portanto, por ser inerente ao homem, a motivação corresponde a um impulso que vem 

do interior de cada pessoa, não podendo uma pessoa motivar a outra e sim estimulá-la, sendo 

os fatores externos apenas condicionantes, gerando, desse modo, infinitos comportamentos, ora 



representados por ações, atividades conforme as necessidades individuais, com isso a 

importância da motivação influenciando o comportamento humano nas organizações, as 

relações interpessoais, as condições de trabalho e as funções definidas para cada servidor em 

suas atividades diárias, comprova como o processo de Gestão de Pessoas se processa na 

organização. 

O desenvolvimento pessoal representa um conjunto de atividades que objetiva explorar 

o potencial de aprendizagem e a capacidade de executar o trabalho com os servidores públicos, 

visando mudanças comportamentais bem como aquisição de novas habilidades e 

conhecimentos, estabelecendo metas que maximizam o desempenho profissional e 

motivacional do ser humano, melhorando os resultados e consequentemente gerando um bom 

clima organizacional.  

A qualidade de vida no trabalho engloba vários aspectos na organização, o que faz com 

que seja um elemento impulsionador que traz bastante motivação e satisfação no ambiente de 

trabalho aliado a saúde, bem-estar e segurança física, mental e social do servidor, bem como 

capacitação para realizar tarefas com segurança e bom uso da energia pessoal, pois não há 

serviço com qualidade se as pessoas que trabalham no órgão não tem qualidade de vida, assim 

como não adianta a aplicação de ferramentas, métodos e programas de qualidade se não há 

atenção para a gestão de pessoas. Paralelo ao fato, a motivação é o diferencial competitivo mais 

poderoso atualmente nas transformações mundiais, onde a sensibilidade e a empatia no 

relacionamento humano tornam-se essenciais para provocar tal motivação nas pessoas, uma vez 

que precisam se sentir uteis aceitas, satisfeitas, realizadas e gostarem do que fazem para 

produzir, criar, explorar o seu potencial.  

Diante das situações abordadas, a qualidade de vida e a motivação tem como objetivo 

gerar aspectos que favoreçam o atendimento e desenvolvimento dos servidores para que mesmo 

reconheça a sua importância no processo de produção, reforçar o trabalho em equipe com um 

ambiente mais organizado e harmônico para se trabalhar, ressaltando que seu desempenho e 

qualidade dos serviços geram a satisfação do público.    

Assim sendo, esse artigo tem como objetivo destacar a importância da motivação e da 

qualidade de vida dos servidores da Secretaria de Educação do Estado do Pará, além disso 

identificar fatores e ações que garantam a manutenção de ambiente positivo e agradável, 

estimulando a produtividade na motivação e na qualidade de vida dessas pessoas. Para tal, 

centrou-se na construção de um desenvolvimento por meio de pesquisas bibliográficas e este 



dividido em seis aspectos, a motivação do servidor, a importância do feedback, qualidade de 

vida, modelos de qualidade de vida no trabalho, novo desenvolvimento para motivação, e a 

busca da satisfação no trabalho que atentam para a motivação e qualidade de vida dos 

servidores; pois, para que as transformações na qualidade do trabalho ocorram, a motivação 

interna dos servidores e a valorização dos superiores aos subordinados devem trilhar juntas, 

uma vez que as metas existem e precisam ser discutidas e compartilhadas. O reconhecimento 

das ações cotidianas, a valorização do desempenho no trabalho e do fortalecimento da 

autoestima, torna-se uma estratégia aceitável do gestor que consegue criar uma atitude de 

adoção promovendo assim, a qualidade de vida de seus colaboradores e possibilitando a 

conscientização profissional.   

DESENVONVIMENTO 

Quando no serviço público é apresentado um modelo de gestão a maioria dos 

funcionários se posiciona em relação à qualidade de vida no trabalho, através da disposição 

para o trabalho, melhoria no bem-estar e o comprometimento no trabalho. A qualidade de vida 

no trabalho está ligada diretamente com a satisfação das necessidades dos funcionários, onde 

há uma grande consideração no comportamento, na capacidades de inovar, de se adequar as 

mudanças no ambiente de trabalho e o grau de motivação interna para o trabalho. 

No processo de gestão da qualidade a motivação e comprometimento das pessoas vão 

estar associados ao sucesso da sua aplicação pratica. É em busca pelo envolvimento de todos 

os servidores, independentemente de nível, cargo ou função, portanto, é na valorização do 

servidor principalmente por meio do aperfeiçoamento sucessivo, da boa remuneração, de um 

bom ambiente de trabalho com condições físicas e psicológicas adequadas e proporcionar 

oportunidades de desenvolvimento de suas potencialidades. 

Ainda sobre o serviço público, Neves (2005) destaca que: as transformações porque 

passa o mundo do trabalho podem ser percebidas na alteração do perfil do profissional que hoje 

ingressa na organização. Segundo autor, trata-se de pessoas de origem urbana que apresentam 

um grau de escolaridade elevado. Isso não é de estranhar face ao desemprego em que se vive. 

Também não causa estranheza que as pessoas se interessem em inserir-se na carreira pública, 

em busca da estabilidade que ela oferece e que não mais pode ser encontrada no setor privado, 

como anos atrás. 

O autor indica que as mudanças nos processos de trabalhos e a implantação de novas 

tecnologias e técnica de gestão do setor privado, tais como qualidade total, qualidade de vida 



do trabalho são, também, influencias exercidas no setor público pela crise no mundo do 

trabalho. Essa crise é especialmente preocupante para a cultura ocidental, posto que o trabalho 

represente um valor tão significativo que todas as outras dimensões da vida humana parecem 

estar a ele submetidas. Tudo converge para o trabalho e por meio dele que as pessoas esperam 

suprir suas necessidades sociais e se realizar. O trabalho pode ser fonte de prazer ou sofrimento 

a medida que vão sendo distribuídos a ele os sentidos e significados humanos. Nesse sentido 

“empoderar” pessoas no trabalho pode ser uma ferramenta eficiente para a melhoria da 

produtividade. 

Para Vergara(2006), se você compartilha poder, é bem provável que provoque a 

motivação das pessoas, que elas se sintam comprometidas com os resultados e se engajem na 

tarefa de obtê-los. O poder do engajamento pode ser aferido na riqueza de processos e de 

resultados. Quando Marras (2009), aborda o tema desenvolvido é empregada a expressão 

“desenvolvimento de talentos” centrando todo trabalho na evolução das pessoas, sendo que 

dentro do programa posposto todos os empregados são comtemplados com treinamentos 

visando atender aos indivíduos potencialmente aptos a se desenvolverem, sem uma 

preocupação especifica com o cargo desempenhado, mas sim com o objetivo de investir 

naqueles que vão compor o seu amanhã, ou seja, “todo processo de desenvolvimento de talentos 

está centrado nas pessoas  e não nos processo”(MARRA, 2009, p.168). 

Sobre o assunto, Milkovich e Boudreau (2000, p.338) informam: o “desenvolvimento é 

um processo de longo prazo para aperfeiçoar as capacidades e motivações dos empregados, a 

fim de torna-los futuros membros valiosos da organização”. O desenvolvimento não inclui 

apenas treinamentos, mas também a carreira e outras experiências, incluindo o exercício do 

relacionamento intrapessoal, visto que a busca pelo autoconhecimento, certamente, conduz ao 

auto desenvolvimento. Ambos provavelmente, lhe permitirão entender suas motivações e as 

dos outros (acione suas funções psíquicas) e, a partir daí, contribuir, via estímulos, para que tal 

motivação, realmente conduza à ação que a organização espera.   

Ocorre que nas empresas públicas, onde teoricamente existe preocupação com melhoria 

da qualidade de vida no trabalho, tais processos não são priorizados, provocando desmotivação 

no trabalhador, levando uma prestação de serviço deficiente, transformando-se em fator de 

preocupação por partes dos superiores. No ambiente de organizações do primeiro setor, 

praticamente não se exercita a preocupação com esses fatores, inclusive o feedback; ferramenta 

indispensável no processo de desenvolvimento da competência interpessoal; pois, é um método 



que auxilia no processo de mudança de comportamento, ou seja, é a comunicação entre uma 

pessoa ou um grupo no sentindo de fornecer informações sobre sua atuação na organização. 

 Um dos papeis do feedback é informar o profissional sobre seu desempenho, conduta 

ou resultado. É um importante recurso permitindo ao indivíduo perceber como é visto pelos 

outros, corrigindo a percepção entre o líder e liderado. Segundo Moscovici (2000) as grandes 

decisões estratégicas, formuladas pelo executivo do topo, só poderão ser integralmente 

implementadas com sucesso se eles desenvolverem competências interpessoal para liderança 

efetiva, comunicação, negociação e participação em equipe. 

 Segundo autora, a maior riqueza de uma organização são as pessoas que nelas 

trabalham, é o esforço conjunto para o sucesso coletivo do departamento da organização como 

todo, entretanto contradizem esse discurso, desvendando as incontáveis modalidades de 

competição, mais clara, sempre visando o sucesso individual que significa maior poder na 

organização. É importante que os profissionais quando recebem um feedback, não apenas 

entendam as suas dicas sobre o que fazer para melhorar o desempenho profissional, mas 

também as coloque em pratica. Muitos executivos não gostam de dar feedback, pois temem que 

os comentários bem intencionados sejam vistos como críticas pessoais e, por isso, evitam 

apontar falhas, questionar esforços e atitudes individuais.   

 É, na verdade, uma ferramenta para que comportamentos impróprios sejam alterados e 

as relações entre pessoas se tornem mais fáceis. O objetivo, portanto, é ajudar a colaborar, a 

melhorar seu desempenho apontando os pontos que precisam ser aprimorados. 

 A autora afirma ainda, que os profissionais eficientes devem dar feedback todos os dias. 

Isso significa distribuir elogios merecidos, observações neutras e até um aviso mais sério. O 

ideal é que aspectos positivos se sobreponham a todos, afinal ninguém esquece os elogios 

recebidos. Elogie sempre que surgir oportunidade e não guarde seus comentários apenas para 

poucos momentos de brilho ou resultados excepcionais.  

Como quase todo mundo tem expectativa de ser avaliado, deixando a equipe comunicar-

se livremente através de sugestões, ideias e ressalvas e também deixando as pessoas a par do 

próprio desempenho e incentivando a melhorar.  

Segundo Moscovici (2003), os gerentes na equipe devem também prover direção geral, 

contribuir com suas próprias ideias, ajudando os membros a identificar alternativas, dirigir 

discussões e suprir feedback sobre desempenho. Diz autora ainda que o bom desempenho de 



uma equipe deve ser reconhecido em cada ocasião, o elogio público motiva e energiza as 

pessoas, reconhecer, recompensar e divulgar a chefia o desenvolvimento da equipe que está 

sendo bem sucedida é extremamente importante, porque comunica que o trabalho em equipe 

tem prioridade e valor naquela organização, geralmente quem percebe nossas reações nas mais 

diversas situações são aquelas que convivemos diariamente. Com isso a função do feedback é 

também oferecer uma visão ampla aos funcionários, permitindo entender como estão sendo 

vistos no seu ambiente de trabalho e contribuindo assim para melhoria de resultados, e para a 

qualidade de vida dos trabalhadores.     

Resgatando o que afirma Chiavenato (2004), sobre qualidade de vida no trabalho 

(QVT), identificamos a informação de que, tem sido utilizada como indicador das experiências 

humanas no local de trabalho e o grau de satisfação das pessoas que desempenham o trabalho. 

O conceito de qualidade de vida no trabalho (QVT) implica profundo respeito pelas pessoas. 

Para alcançar níveis elevados de qualidade e produtividade, as organizações precisam de 

pessoas motivadas que participem ativamente nos trabalhos que executam e que sejam 

adequadamente recompensadas pelas suas contribuições. A competitividade organizacional e 

obviamente, a qualidade e produtividade passa obrigatoriamente pela QVT.Para bem atender o 

cliente externo, a organização não deve esquecer o cliente externo, a organização não deve 

esquecer o cliente interno. Isso significa que, para satisfazer o cliente externo, as organizações 

precisam antes satisfazer os seus funcionários responsáveis pelo produto ou serviço oferecido. 

Chiavenato (2004), “mostra que as organizações precisam estabelecer um patamar 

onde os trabalhadores possam satisfazer seus desejos pessoais e profissionais dentro 

do seu local de trabalho, analisando o aspecto pessoal, é preciso entender quais os 

fatores relacionais ao tema, conceituando assim a qualidade de vida” 

 

Este mesmo autor conceitua qualidade de vida em “criar, manter e melhorar o ambiente 

de trabalho, seja em condições física-higiene e segurança, seja em condições psicológicas e 

sociais” (CHIAVENATO, 2004, p.348). Portanto, a interação saudável entre indivíduo e 

empresa precisa estar presente em qualquer ambiente organizacional. 

Segundo Chiavenato (2004), “a QVT é a satisfação das necessidades individuais dos 

indivíduos dentro das organizações afetando diretamente as atitudes e comportamento 

dos mesmos em que, busca-se com QVT, uma maior motivação, inovação e um 

ambiente de trabalho capaz de fornecer subsídios necessários para estas atitudes”. 

 

O processo de interação humana está presente em toda a organização e é o que mais 

influi no rumo das atividades e nos seus resultados, isso acontece geralmente na relação entre 



os servidores e o desempenho do trabalho, como cada um desempenha sua atividade, uns tem 

mais habilidade para lidar com as formas imprevisíveis de execução do trabalho, outros com 

dificuldade de trabalhar em equipe, comunicação com colegas, no qual engloba muitas vezes, 

expectativas, demandas, afetividade e poder, como fatores importantes na conduta individual. 

Com isso a qualidade do trabalho fica prejudicada, ocasionando: à má vontade, a 

incompetência e a falta de comprometimento está ligado na importância do entendimento, 

comportamento das pessoas no serviço público para que possam desenvolver práticas de gestão 

de pessoas e segurar os funcionários na organização, garantindo assim uma melhor eficiência e 

produtividade da organização, bem como relevar aos desejos e necessidades dos funcionários 

em virtude da desmotivação e desvalorização dos mesmos.  

Segundo Marras (2009, p.31), “enquanto as organizações preocupam-se em seres mais 

competitivas, produzindo mais e melhor a custos menores, os empregados buscam no 

interior das empresas onde trabalham a compensação do estresse causando pela busca 

frenética de resultados. A conscientização do desejo de viver qualitativamente melhor 

é algo patente e palpável para a grande massa dos trabalhadores”. 

 

A satisfação quanto a qualidade de vida no trabalho implica em maior motivação para o 

trabalho e um real interesse dos servidores em querer contribuir para o progresso da 

organização, para que ocorra também um trabalho satisfatório para promover um maior 

comprometimento do servidor para com a empresa a qual ele pertence. 

A qualidade de vida no serviço público interfere em vários fatores de grande importância 

com disputa de espaço no mercado, produtividade. Nesse sentido, com o objetivo da criação de 

políticas públicas que desenvolvam a qualidade de vida como direito de cidadão, o desempenho 

no cargo e o clima organizacional representam fatores na determinação da QVT, se a qualidade 

do trabalho for pobre, conduzirá a alienação do empregado e a insatisfação, a má vontade, do 

declínio da produtividade, a comportamentos contraproducentes (como absenteísmo, 

rotatividade, roubo, sabotagem, militância, sindical). 

Ainda para Chiavenato (2004), a qualidade do trabalho elevada conduz a um clima de 

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

suas oportunidades de êxito psicológico enquanto a administração tende a reduzir mecanismos 

rígidos de controle social; já para Nadler e Lawler (apud CHIAVENATO, 2004), dois pontos 

importantes são destacados nesta definição: o primeiro é que o foco da qualidade de vida no 

trabalho não está apenas em como as pessoas podem fazer melhor trabalho, mas em como o 



trabalho pode torná-las pessoas melhores; o segundo é que as pessoas devem ser envolvidas no 

processo de decisão na empresa devem ser tomadas de modo participativo. 

Segundo os autores, quatro aspectos devem ser observados nas atividades contidas num 

programa de qualidade de vida no trabalho: participação na solução de problemas, a ideia é 

envolver pessoas de vários níveis da organização na tarefa de entender, analisar e resolver 

problemas, preferencialmente trabalhando em grupo; reestruturação das tarefas visa promover 

adequação das necessidades das pessoas e a estrutura social na qual o trabalho está inserido; 

criação de um sistema de recompensas, o objetivo é promover um clima organizacional 

diferente já que se sabe que a recompensa é um forte determinante na motivação, esforço e 

desempenho das pessoas e melhoria no ambiente de trabalho, consiste em melhorias tanto no 

ambiente físico quanto nas condições de trabalho das pessoas, as quais produzem resultados 

limitados em si mesmos, mas que agregados a outras mudanças, podem elevar a qualidade de 

vida no trabalho percebida. 

A relação feita por Chiavenato (2004) convém a todo e qualquer funcionário que visa 

crescer e se satisfazer em seu ambiente de trabalho, porém na pratica não é assim, empresários 

buscam a todo custo implantar o QVT em suas empresas, mas o modelo implantado nem sempre 

corresponde a todas as expectativas dos seus colaboradores, que necessariamente sempre 

acabam por acatar a falta de cumprimento das propostas ofertadas para o emprego. Na mesma 

obra, o autor cita ainda que: a inovação e criatividade, tão esperadas pelas organizações, partem 

diretamente na interação e satisfação das necessidades que o colaborador tenha em termos 

profissionais. Suas relações pessoais também interferem nestes aspectos, mas inseridos no seu 

posto de trabalho, não tendo preocupações externas, os colaboradores conseguem atingir suas 

metas individuais com criatividade e melhorando tarefas já existentes. 

No passado, para o empresário, o trabalhador era tão somente um instrumento a mais na 

busca dos resultados da empresa. O que importava era que o trabalhador tivesse uma boa saúde 

física e a maior dedicação possível ao trabalho em jornadas que podiam estender-se em 18 horas 

diárias (MARRAS,2009, p.22). É importante, porém, salientar o conceito de benefícios, que 

para Milkovich e Boudreau (2000, p.440), são “aspectos indiretos da remuneração total dos 

empregados, eles incluem remuneração fora do trabalho, pagamento de seguro e assistência 

médica, serviços aos empregados e renda de aposentadoria”. 

Ainda que o salário não seja a única fonte de satisfação do trabalho, ele acumula uma 

série de funções importantes, que são segundo Milkovich e Boudreau (2000) as seguintes: 



melhorar a produtividade, e consequentemente, a satisfação do cliente, controlar os custos, 

tratar os empregados com justiça (equidade), atender as exigências legais e aperfeiçoar o 

desempenho individual ou da equipe. 

Para Milkovick e Boudreau (2000), praticamente todas as atividades de recursos 

humanos estão ligados a decisão de o funcionário permanecer ou ir embora da empresa. Isto 

inclui a estrutura da função, oportunidades de crescimento na carreira, promoções, níveis 

salariais, treinamentos, etc. Estes fatores afetam a decisão de deixar o emprego porque afeta 

diretamente a satisfação no trabalho, o que é, para autor, a maior causa da rotatividade nas 

empresas. Para Vergara (2006), a empresa investe no desenvolvimento físico, emocional, 

intelectual e espiritual das pessoas que nela trabalham, porque acredita que, se as pessoas se 

desenvolvem a empresa desenvolve-se. 

No dia de hoje a qualidade de vida no trabalho procura resgatar a humanização do 

ambiente da organização, destacando maior equilíbrio entre o trabalho e lazer, resultando em 

melhor qualidade de vida, extrapolando os limites da organização e buscando o bem-estar geral 

dos servidores em todos os ambientes que ele frequente.  

Fato que nos impulsionou à realização desse estudo através de pesquisa que se 

caracteriza, quanto à natureza, como aplicada cuja abordagem do problema se configura como 

qualitativa e exploratória, dando ênfase na importância e influência exercida pela qualidade de 

vida no trabalho como um aspecto determinante no desempenho organizacional. Inicialmente 

foi feita uma pesquisa bibliográfica onde foram utilizados livros e sites acadêmicos para um 

maior aprofundamento no tema bordado por este artigo. 

Segundo Gil (1999, p.43): 

[...] as pesquisas exploratórias tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer 

e modificar conceitos e ideias, tendo em vista, a formulação de problemas mais 

preciosos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. De todos os tipos de 

pesquisas estas são as que apresentam menos rigidez no planejamento. 

 

O método, ponte entre a observação da realidade e teoria cientifica que explica a 

realidade, é o conjunto de atividade sistemáticas e racionais que permitem alcançar 

conhecimentos validos e verdadeiros. O método permite traçar o caminho a ser seguido, 

detectar erros e auxiliar as decisões dos cientistas. A metodologia, por sua vez engloba métodos 

de abordagem, procedimentos e técnicas (LAKATOS; MARCONI, 1991). Já Vergara (2006) 



diz que a pesquisa bibliográfica trata de um estudo sistematizado baseado em contribuições 

teóricas publicadas em documentos, livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, que tratem do 

assunto abordado. 

Dentre as opções metodológicas, apresentada foi escolhido o método de abordagem  

qualitativa, mais especificamente de pesquisa bibliográficas, que possibilita a leitura do 

contexto a ser pesquisado, tendo como principal característica o fato de que as pesquisas 

qualitativas seguem a tradição “compreensiva” ou interpretativa: parte do pressuposto de que 

as pessoas agem em função de suas crenças, percepções, sentimentos e valores e que seu 

comportamento tem sempre um sentido, um significado que não se dá a conhecer de modo 

imediato, precisando ser desvelado.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para finalizar nossa abordagem, a globalização torna o mundo mais competitivo e esta 

ferramenta se destaca como diferencial de mercado, onde busca interação do funcionário ao 

ambiente em que trabalha afim de não gerar conflito entres a sua vida pessoal e profissional. 

Tratar o mesmo com dignidade e valorização melhora a relação interpessoal e são fatores 

fundamentais para manter a satisfação e motivação no trabalho. 

Pode-se motivar o funcionário, criando um ambiente de participação, de interação com 

superiores, com colegas de trabalho, partindo sempre da compreensão das necessidades dos 

mesmos e hoje o feedback sendo uma ferramenta no processo de interação entre chefia e os 

servidores, o desenvolvimento profissional e integração entre os diversos níveis hierárquicos 

existente na organização, para que seus pontos positivos e seus pontos de melhora, o servidor 

passa a ser mais confiante nas suas atitudes e resultados dentro da organização, desenvolvendo 

diariamente em prol do seu sucesso profissional, gerando consequentemente benefícios para os 

resultados da organização.  E assim criando um ambiente onde as pessoas possam se sentir bem, 

elas também precisam saber o que a administração espera que eles produzam e de que maneira 

quanto melhor suas condições, haverá maior motivação e comprometimento dos funcionários, 

sendo assim, um bom e excelente serviço prestado e com uma boa qualidade no atendimento, 

os servidores trabalhara satisfeito e feliz e também cabe a organização buscar as melhores 

estratégicas para promover o bem-estar e saúde de seus servidores, reconhecendo e valorizando 

o ser humano com que a organização cresça e se desenvolva atingindo seus objetivos de forma 

constante e efetiva. Isso é sucesso, isso é qualidade de vida no trabalho. 



Portanto, a qualidade de vida no trabalho é uma ferramenta de grande importância 

também para as organizações, pois essa questão está ligada diretamente na produtividade na 

busca pela qualidade voltada para o aspecto organizacional que deixou de ser referência a 

competitividade, se tornando uma condição de resistência, sendo necessário investir esforços 

para o comprometimento humano, na busca de qualidade de vida, além de atuar para 

desenvolver o perfil pessoal e profissional de seus servidores que, consequentemente, impactará 

na produtividade da organização.      
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