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RESUMO:

O presente artigo vem trazendo abordagens comportamental, política e prática da gestão orga-
nizacional, com o intuito de se investigar a influência de fatores institucionais como legisla-
ção, comportamentos, herança histórica e situação de mercado sobre a implementação de polí-
ticas e práticas de Gestão de Pessoas. Os resultados mostram que, além da estratégia organiza-
cional, fatores institucionais são determinantes para a consecução das melhores das políticas
de Gestão de Pessoas. Busca-se assim, identificar a visão do profissional enquanto seu desen-
volvimento pessoal com a percepção da competência como sendo a sua qualificação e da sua
capacidade para atender as especificidades da empresa.
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ABSTRACT:

The  present  article  has  been  bringing  behavioral,  political  and  practical  approaches  to
organizational management in order to investigate the influence of institutional factors such as
legislation,  behaviors, historical inheritance and market situation on the implementation of
policies  and  practices  of  People  Management.  The  results  show  that,  in  addition  to  the
organizational  strategy,  institutional  factors  are  decisive  for  achieving  the  best  of  People
Management  policies.  It  seeks  to  identify  the  vision  of  the  professional  as  his  personal
development with the perception of competence as his qualification and his ability to meet the
specifics of the company
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1 INTRODUÇÃO

         A concorrência mercadológica está cada dia mais acirrada, as organizações despendem

um esforço enorme para sua sobrevivência e continuação no mercado. Essa assertiva cabe

tanto para empresas privadas, quanto públicas. Diante disso, necessitam criar novas propostas

de  trabalho  e  melhorar  as  existentes,  proporcionando  aos  seus  colaboradores  maior

participação e integração, criando um ambiente de trabalho harmonioso e prazeroso, e assim

obter resultados positivos,  pois colaborador motivado traz resultados positivos. É por esta

razão  que  atualmente,  nas  organizações  de  sucesso,  o  ser  humano  é  visto  como a  única

verdadeira  vantagem  competitiva,  essa  procura,  por  maior  satisfação  e  bem-estar  dos

colaboradores, é um elemento essencial para o alcance dos objetivos empresariais (Drucker,

1988). 

As organizações necessitam atrair, reter e desenvolver seus talentos profissionais, para

isso, as Gestões Públicas, ao passo das privadas, também perceberam que precisam melhorar

suas estratégias. E é, diante dessa problemática, que vamos discorrer sobre QUALIDADE DE

VIDA NO PODER PÚBLICO: Uma Gestão Humanizada. Qualidade de Vida no trabalho,

sempre foi motivo de preocupação para a humanidade, é um tema antigo e ao mesmo tempo

muito atual, pois ainda hoje, é discutido e aprimorado. 

As organizações públicas atuais tiveram uma mudança significativa, pois perceberam

que o “andar da carruagem” precisava de novas peças, novas engrenagens. Neste momento de

transição fantástico que o mundo vive, essas organizações  necessitaram se reinventar e para

isso mudaram seu modo de gestão. O foco hoje é o colaborador, assim, procuram promover

ações que tenham qualidade de vida para o seu colaborador, tendo com isso um ganho para a

Empresa.  O  Gestor  público  percebeu  e  percebe,  que  o  modo  de  trabalho,  necessita  de

melhoramentos  em seus processos burocráticos,  impondo mais agilidade e flexibilidade às

demandas internas e externas.  

O tema Qualidade de Vida no Trabalho – QVT,  apareceu nas organizações em meados

dos anos 50, é o que relata Sampaio (1999), mas percebemos que anteriormente essa questão

não era tratada como responsabilidade interna,  pensamento esse compartilhado tanto pelos

empregados, quanto pelo empregador. Naquela época não existiam ações para proporcionar

aos trabalhadores melhores condições de trabalho, muito pelo contrário.  No Filme  Tempos

Modernos (Chaplin,  1936),  Charles Chaplin nos mostra uma cena,  na fábrica em que seu



personagem trabalhava, quando ao final de uma longa jornada de trabalho, depois de tanto

apertar parafusos, ao deixar seu turno de trabalho, ele continua com os mesmos movimentos

de apertar parafusos, mostrando que, QVT naquela fábrica, e naquele tempo, não existia.

A relevância de se ter  Qualidade de Vida no trabalho é primordial,  para ambas as

partes, colaboradores e gestores. As pessoas estão buscando no trabalho o principal meio de

satisfação e significado para suas vidas, elas desejam pertencer a uma organização e sentir-se

socialmente incluídas e reconhecidas pelo grupo (Cortez, 2004). Com visão na importância

que este  assunto deve ser tratado,  escolhi-o como tema para meu artigo de Conclusão da

Pós-Graduação  em  Gestão  Pública,  com  ênfase  em  Desenvolvimento  de  Pessoas,  onde

desenvolverei um estudo sobre QVT, especificamente na gestão pública. 

 2 METODOLOGIA

“A pesquisa bibliográfica tem por finalidade escolher as diferentes formas de contribuição

científica que se realizaram sobre determinado assunto ou fenômeno”. O  levantamento para

esse trabalho foi feito em bibliotecas públicas, faculdades e, especialmente, naqueles acervos

que fazem parte do catálogo coletivo e das bibliotecas virtuais, no sentido de possibilitar o

encontro de uma série de informações com a finalidade de elaboração deste trabalho e do

referencial teórico, como suporte de análise e interpretação da temática abordada. Assim, a

bibliografia  pertinente  “oferece  meios  para  definir,  resolver,  não  somente  problemas  já

conhecidos, como também explorar novas áreas, onde os problemas ainda não se cristalizaram

suficientemente” Manzo (1971) apud LAKATOS (2001, p. 44).

Trata-se  de  uma  pesquisa  do  tipo  básica  ou  pura,  uma  vez  que  produzirá

conhecimentos que irão enriquecer discussão teórica sobre ações de QVT nas organizações

públicas, sem necessariamente produzir resultados que possam ser utilizados na resolução de

um problema prático. A preocupação da pesquisa é o conhecimento pelo conhecimento, o

aprimoramento e enriquecimento acadêmico da discussão sobre a temáticas da qualidade de

vida, e não o seu uso imediato. De acordo com Vergara (2000 p. 47): “A pesquisa pura é

motivada basicamente pela curiosidade intelectual do pesquisador e situada, sobretudo no

nível da especulação”.



3  REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 ABORDAGEM HISTÓRICA

Antigamente era conhecida como Relações Industriais  (RI), e durante muito tempo

representou  o  modo  impositivo  e  coercitivo  pela  qual  as  Organizações  tratavam  seus

funcionários. Depois disso recebeu o nome de Recursos Humanos (RH) e ficou muito popular

ao trazer novas posturas: mais aberta e dinâmica, em relação aos funcionários, considerados o

mais  importante  recurso  organizacional.  Nos  dias  atuais  passou  a  atender  pelo  nome  de

Gestão de Pessoas (GP), mas chamados também como: Gestão de Talentos, Capital Humano

ou Capital Intelectual. Os nomes variam, mas a intenção é única: lidar com pessoas. Gestão de

Pessoas engloba um grupo de habilidades e métodos, políticas, técnicas e práticas definidas

com objetivo  de administrar  os  perfis  internos  e  potencializar  o  capital  humano existente

dentro  de  uma  Organização.  A Gestão  de  Pessoas  mudou  muito,  diante  da  concorrência

mercadológica, a antiga denominação teve que se reinventar, desenvolvendo processos para o

crescimento desse Capital Intelectual, e consequentemente organizacional. (Chiavenato, 1999)

Para Davel e Vergara (2001), Gestão de Pessoas, é uma construção social  que não

deveria  se  resumir  a  um  conjunto  de  políticas  e  práticas,  nem  ser  definida  como

responsabilidade  de  um  departamento  ou  função.  Ela  é  definida  como  uma  força

constantemente  renovada  de  pensar  a  atuação  e  as  relações  humanas  nas  organizações,

reafirmando a importância das pessoas, como ser sócio-histórico capaz de criar e transformar.

Os responsáveis pela gestão de pessoas devem objetivar a criação de vantagens tanto para as

pessoas, quanto para as organizações.

Lidar com as pessoas tornou-se hoje uma atividade completamente diferente do que se

fazia há alguns anos. A transformação de pessoas, de simples fornecedoras de mão-de-obra

para fornecedoras de conhecimento, é a nova revolução que está ocorrendo nas organizações

de sucesso, isso se deve a uma nova cultura e a uma nova estrutura organizacional, onde são

privilegiados  o  capital  intelectual  e  o  aporte  de  valor  que  somente  as  pessoas  podem

proporcionar, desde que preparadas e motivadas para isso. O talento intelectual passou a ser

tão importante quanto o próprio negócio, pois é o elemento essencial para sua preservação,

consolidação e sucesso. 

Nos dias de hoje a gestão no poder público tem ocupado posição estratégica no que se

refere à tomada de decisões institucionais. O campo de atuação da gestão com pessoas, mais

especificamente do gestor de recursos humanos, pode ser configurado como um conjunto de



atividades que envolvem: o planejamento, a captação, a distribuição e a alocação de pessoas

em postos de trabalho, com a qualificação requerida e com medidas que fortaleçam a fixação

desses profissionais, a oferta de possibilidades  de formação e capacitação que atendam às

necessidades  de desenvolvimento  de competências;  e  medidas  no campo da regulação do

trabalho com interfaces de intermediações com as corporações profissionais, com o mercado

educativo e com a sociedade.

A palavra “Gestão” encontra-se em evidência, pois é através da qual as instituições,

sejam públicas ou privadas,  buscam a adequação entre a necessidade de seus usuários ou

clientes  e  de  seus  objetivos  organizacionais.  Pois,  pensar  em gestão  aliada  à  questão  da

qualidade de vida no trabalho, significa colocá-la em posição estratégica na organização, visto

que a  produtividade  e  a  qualidade  de  serviços  oferecidos  à  sociedade  serão  reflexos  das

condições em que atuam na organização.  

3.2  A GESTÃO DE PESSOAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A Globalização trouxe grandes mudanças em todo o mundo, em todos os segmentos,

todas as áreas. Isso aconteceu também na administração de recursos humanos, tanto na área

privada, como também na área pública. Na pública percebeu-se a necessidade de repensar as

funções de pessoal, de seus recursos humanos, com a finalidade de melhorar sua capacitação e

consequentemente melhorias na qualidade de vida para o colaborador e para a Organização.

A gestão de pessoas não pode ser vista isoladamente de outras áreas que envolvam a admi-

nistração pública, necessita de planejamento para desenvolver  não apenas a parte burocrática

que lhe cabe, mas também para articular mecanismos de desenvolvimento e capacitação dos

servidores, propiciando melhorias na qualidade de trabalho e no atendimento à população.

A gestão de pessoas envolve várias ações previamente planejadas das necessidades entre a

organização e as pessoas. O objetivo do sistema de gestão de pessoas é auxiliar as organiza-

ções a desenvolverem competências diferenciadas e a conquistar consistentemente um desem-

penho melhor e assim, o crescimento e desenvolvimento da organização e das pessoas que

nela trabalham. 

Na atualidade a gestão de pessoas tenta conscientizar as pessoas a respeito de que ela seja

o foco do diagnóstico e da solução dos entraves para que se obtenha melhorias contínuas do

trabalho desempenhado dentro da Organização. 



Segundo Cabrera (2008, P.18), a área de gestão de pessoas não deve ser conhecida pelo

que  faz,  mas  sim  pelos  resultados  que  entrega  e  aumentam  a  competitividade  da

empresa/organização  e  pela  contribuição  para  criar  valores  para  os  clientes,  acionistas  e

colaboradores.

A década de 80 marcou a passagem do modelo de gestão de recursos humanos para o

modelo estratégico de gestão de pessoas. Esse novo modelo, responde a fatores internos e

externos  da  Organização,  uma  vez  considerando  os  interesses  de  seus  stakeholders3,

essenciais para qualquer organização, seja ela pública ou privada. E, para isso programas de

qualidade  de  vida  para  o  colaborador,  influenciam  consideravelmente,  seu  crescimento  e

aumento de sua produtividade, alavancando assim a organização em que atua.

Observa-se  que  a  cada  novo  gestor,  ocorrem  mudanças  e  descontinuidades.  Essa

descontinuidade dificulta uma gestão estratégica de pessoas. Certamente, um dos desafios a

enfrentar é compreender o papel da administração pública, as dificuldades no que se refere ao

direcionamento  e  ao  alinhamento  estratégico  e  lidar  com  essa  descontinuidade.  Mas  ele

precisa, com todas essas dificuldades, engajar-se no processo. Porque se a pessoa não se dá

por inteiro para um processo, se não entra com a sua mente, com o seu saber racional, com

seus sentimentos e emoções, dificilmente fará, seja na esfera pública ou privada, uma gestão

que seja a desejável. A administração privada tem esse direcionamento estratégico que falta à

administração pública.  

O  gestor  público  tem  muito  pouco  poder  de  decisão  com  base  na
competência daquele a quem gerencia. Competência no setor público é,
em grande parte, entendida como autoridade para realizar tal ou qual
coisa ou tomar tal ou qual decisão. A competência a que me refiro é a da
incorporação de conhecimento e de habilidades que possa redundar em
comportamentos e ações. A gestão de pessoas na esfera pública carece
muito de rumos, de metas e,  principalmente,  de habilidades.(Vergara,
2002, p.24)

O setor privado investiu e está investindo cada vez mais na capacitação, porque se

chegou à conclusão de que conhecimento é fonte de vantagem competitiva. O setor público

ainda não deu à área de gestão de pessoas a importância que ela merece. 

O servidor público tem dois papéis: ele é um agente do Estado, mas é também um

cidadão, aquele que necessita consumir um serviço bem prestado. Se ele não se colocar nesse

duplo papel,  não vai  perceber  que o que ele  fizer  vai  redundar num serviço bem ou mal
3significa público estratégico e descreve uma pessoa ou grupo que tem interesse em uma empresa, negócio ou in-
dústria, podendo ou não ter feito um investimento neles. Em inglês stake significa interesse, participação, risco. 
Holder significa aquele que possui.



prestado. Precisa dessa conscientização. Como o nome diz, o servidor público tem de prestar

um serviço à sociedade,  que paga impostos para obter  um serviço de qualidade.  Então,  é

preciso valorizar a questão da gestão de pessoas, valorizar o servidor público, no sentido de

ser alguém capacitado a prestar o melhor serviço possível. Seria necessária uma virada que

fizesse com que ele  se  sentisse,  de fato,  motivado,  importante.  E não que  visse  no setor

público  um lugar  tranquilo  para  ele  viver  até  a  morte.  Na  medida  em que  ele  se  sente

valorizado,  vai  prestar  o  melhor  serviço.  Agora,  precisa  de  uma  política  nessa  direção.

(Vergara,  2002).  Portanto,  tem-se  o  entendimento  de  que  a  administração  pública  visa  a

atender  ao  interesse  público  e  às  necessidades  sociais,  utilizando  para  isso  a  estrutura

administrativa, de forma direta ou indireta, bem como os meios que a legislação permite. Para

cumprir sua função administrativa, visando ao interesse público, o Estado se vale de certas

prerrogativas que a lei  lhe assegura;  entretanto,  tais  prerrogativas devem ser utilizadas  no

cumprimento dos fins a que se destinam. 

3.3 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

O conceito de QVT é muito abrangente, e precisa ser definido com clareza, uma vez que

as posições profissionais dos trabalhadores dentro de uma organização são meios de satisfaze-

rem suas necessidades de toda ordem, com reflexos evidentes em sua qualidade de vida. A

qualidade de vida baseia-se em uma visão integral das pessoas, que é o chamado enfoque bi-

opsicossocial. O enfoque biopsicossocial das pessoas origina-se da medicina psicossocial, que

propõe a vida integrada ao ser humano. Conforme desenho abaixo fica claro que o conceito de

QVT é mais amplo do que as teorias tradicionais de motivação.

Fonte: FERNANDEEZ (2006, p.106)

Qualidade de vida no trabalho
(Enfoque biopsicossocial)

Fatores de satisfação (ambiente de 
trabalho)

Fatores de motivação

(Conteúdo do cargo)



Segundo esse enfoque, saúde não é apenas ausência de doenças, mas também o comple-

to bem estar biológico, psicológico e social. Esta definição, adotada pela organização mundial

de saúde em 1986, abre espaço significativo para compreensão e administração de fatores psi-

cossociais na vida moderna, especialmente no ambiente de trabalho. Um dos fatores que nem

sempre aparece nas teorias convencionais é o estresse e, no entanto, sua correlação com o tra-

balho é evidente. (Fernandez, 2006);

 Atividades que requerem exaustivo esforço físico, ou que são alienantes, ou realizadas

em ambiente de tensão, produzem efeitos psicológicos negativos, mesmo que a pessoa esteja

bem fisicamente. O estresse depende da capacidade de adaptação, que envolve o equilíbrio

entre exigência que a tarefa faz a quem a realiza e a capacidade da pessoa que a realiza. Equi-

líbrio produz bem-estar e sem ele resultam diferentes graus de incertezas, conflito e sensações

de desamparo. O equilíbrio ou desequilíbrio pode ser produzido não apenas pela tarefa, mas

por uma conjuntura. Por exemplo, uma situação de crise financeira e a perspectiva de perda de

emprego deixam as pessoas em estado de grande tensão. Uma pessoa que perde o emprego

pode passar a sofrer de diversos males, decorrentes da perda da autoestima pela dificuldade de

recolocação. É tão serio este problema, que algumas empresas investem no apoio psicológico

de seus funcionários. (Maximiano, 2000).

Além do enfoque biopsicossocial o conceito de qualidade de vida no trabalho baseia-

se em uma visão ética da condição humana. A ética, como base da QVT procura identificar,

eliminar ou minimizar todos os tipos de riscos ocupacionais. Isso envolve desde a segurança

do ambiente físico, até o controle do esforço físico e mental requerido para cada atividade,

bem como a forma de gerenciar situações de crise, que comprometam a capacidade de manter

salários e empregos.

Dado o local destacado que o trabalho ocupa em nossas vidas, era perfeitamente previ-

sível que esta abordagem se ocupasse, também, da Qualidade de Vida no Trabalho. QTV e dos

fatores que incorporam satisfação do indivíduo em sua atividade laboral e na humanização das

situações relacionadas ao trabalho humano. 

Deste modo, numa perspectiva mais abrangente, QVT diz respeito a: remuneração, em

seus aspectos de equidade ou justiça interna ou externa; condições de saúde e segurança no

trabalho, oportunidades  para utilização e desenvolvimento de capacidade,  oportunidade de

crescimento profissional, com segurança de empregos, renda integração social no ambiente de

trabalho, proporção ou nível em que direitos e deveres encontram-se formalmente estabeleci-



dos, cumpridos pela organização, além de valorização da cidadania, imparcialidade nas deci-

sões, influência de trabalho em outras esferas de vida do trabalhador, como por exemplo, as

relações familiares e relevância social da vida no trabalho ou valorização e responsabilidade

das organizações pelos seus produtos e pelos seus trabalhadores, com implicações na imagem

e credibilidade da empresa.

Como se pode perceber, o conceito de QVT é extremamente mais amplo do que aquele

que normalmente se procura delimitar. Envolve aspectos multidisciplinares e multifatoriais e

em interação. Assim, as ações organizacionais em QVT precisam ser planejadas e implemen-

tadas de forma cuidadosa, mas podem fornecer elementos importantes e indispensáveis para

estruturação das políticas de recursos humanos institucionais.

3.4 QUALIDADE DE VIDA - FATORES GERADORES

3.4.1  Cultura Organizacional

O funcionamento de uma empresa é muito complexo, e um dos elementos essenciais

que contribui bastante para a sua identidade, é a cultura. Esta é o conjunto das ideias, das

crenças,  dos rituais,  dos  ritos,  políticas,  e valores  da organização adquiridos  ao longo do

tempo. É ela a responsável por orientar o comportamento dos envolvidos; quanto mais clara e

presente entre o público,  mais fácil  será possível definir  a melhor forma de pensar e agir

dentro da organização. Ou seja, é ela quem direciona a missão, os objetivos e a tomada de

decisão. É um modelo de suposições que os grupos/Organizações desenvolvem para enfrentar

os problemas que, porventura aparecerem em seu caminho.

De acordo com Tavares (1991), as características próprias de cada organização nascem

das estratégias adotadas por seus dirigentes a fim de manter a empresa. As pessoas têm que

estar de acordo com estas características, e estes pressupostos vão se internalizando, formando

uma posição a respeito de "como as coisas são".

A partir de exigências para mudanças no ajustamento externo estas podem impulsionar

desdobramentos internos de alteração nos sistemas de integração e coordenação. As culturas

mudam pelos mesmos processos pelos quais se formam, transformam sua interpretação em

ação visível, através do exemplo vivido e inteligível para o grupo como um todo, permitindo

uma orientação no agir e interagir do cotidiano da empresa.



3.4.2  Posturas Gerenciais

A concorrência  sadia  e  infinita  é  concorrer  consigo  mesma,  através  da  melhoria

contínua.  No  decorrer  do  tempo,  mais  e  mais  deve  aumentar  o  grau  de  excelência  nas

empresas  através  da  prática  do  PDCA,  uma  palavra  formada  pelas  iniciais  das  palavras

inglesas  “Plan”,  “Do”,  “Check”  e  “Act”,  cujo  significado  em português  é  Planejamento,

Execução, Verificação e Ação de replanejar.

Há  uma  necessidade  muito  grande  de  saber  lidar  com  a  inovação,  em  todos  os

aspectos,  sabendo  identificar  oportunidades  e  traçar  linhas  de  ação,  com  agilidade,  para

aproveitamento  da situação.  É fundamental  a  preparação para interagir,  através  de cursos

direcionados, dinâmicas de grupos com profissionais especializados, adquirir mais e melhores

conhecimentos  dos  seus  companheiros  de  trabalho;  monitorar  e  influir  no  clima

organizacional, nos fatores de estimulo e motivação, e na cultura organizacional, através de

seus valores, hábitos e crenças.

O  administrador  precisa  conhecer  seu  ambiente  de  trabalho,  seu  mercado  e  seus

clientes, criando comportamentos alternativos. Essa visão das transformações e movimentos

no meio ambiente é que poderá nortear as decisões estratégicas na empresa, e a habilidade

para lidar com a tecnologia - e seus efeitos colaterais - é crucial para o sucesso empresarial.

3.4.3  Clima Organizacional

Conceitua-se como “Clima Organizacional” a ferramenta administrativa, integrante do

Sistema da Qualidade, utilizada para medir e apurar o grau de satisfação dos colaboradores

diretos da empresa perante determinadas variáveis. Pode ser utilizada e aplicada isoladamente

ou de forma conjunta com as demais ferramentas do Sistema de Qualidade.

Essas variáveis submetidas  à avaliação buscam medir a satisfação dos empregados

com os diversos aspectos organizacionais tais como o relacionamento hierárquico, o volume

de serviços  individual  e  coletivo,  as  expectativas  individuais  relativamente  à  carreira  e  à

qualidade de vida, as relações interpessoais no trabalho, a fluidez no processo organizacional

e a satisfação e motivação individual e coletiva.



3.4.4  Saúde do Colaborador

O  setor  de  segurança  e  saúde  tornou-se  multidisciplinar  e  busca  incessantemente

prevenir  os riscos ocupacionais.  Esta é a forma mais eficiente  de promover e preservar a

saúde e a integridade física dos trabalhadores. Nesse aspecto se destaca os profissionais da

área, composto por Técnico de Segurança do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho,

Médico do Trabalho e Enfermeiro do Trabalho. Estes, por sua vez, atuam na eliminação ou

neutralização  dos  riscos,  prevenindo  uma doença  ou  impedindo  o  seu  agravamento.  Para

tanto,  é necessária  a antecipação dos riscos que envolvem a análise  de projetos de novas

instalações, métodos ou processos de trabalho, ou de modificação dos já existentes, visando

identificar  os  riscos  potenciais  e  introduzir  medidas  de  proteção  para  sua  redução  ou

eliminação. Outra etapa do processo de prevenção é a de reconhecimento dos riscos. Nesse

caso, o risco já está presente e será preciso intervir no ambiente de trabalho. Reconhecer os

riscos é uma tarefa que exige observação cuidadosa das condições ambientais, caracterização

das atividades, entrevistas e pesquisas. A adoção das medidas de controle, também se torna

necessária  para  a  etapa  da  prevenção.  Neste  caso  o  Engenheiro  de  Segurança  deverá

especificar  e  propor  equipamentos,  alterações  no  arranjo  físico,  obras  e  serviços  nas

instalações,  procedimentos  adequados,  enfim,  uma  série  de  recomendações  técnicas

pertinentes a projetos e serviços de engenharia.

Além  dessas  etapas,  por  parte  do  empregador,  é  de  fundamental  importância  o

treinamento  dos  empregados  para  a  correta  utilização  dos  Equipamentos  de  Proteção

Individual ou Coletiva (EPI). A empresa deve treinar o trabalhador com recursos próprios, ou

por  meio  dos  fabricantes  de  EPI’s  que  já  fazem  este  trabalho  gratuitamente,  através  de

palestras ou minicursos. Portanto, a inspeção no local de trabalho é procedimento essencial de

antecipação intempéries em relação à Segurança e Medicina do Trabalho. Eliminando-se as

condições e atos inseguros, é possível reduzir os acidentes e as doenças ocupacionais. Esse é o

papel da Medicina e Segurança do Trabalho Preventiva. 

3.4.4.1   O Stress no trabalho

Práticas inadequadas no ambiente de trabalho geram impacto negativo na saúde física e emo-

cional dos empregados e na saúde financeira das empresas. Baixa motivação, falta de atenção,



diminuição de produtividade e alta rotatividade criam uma energia negativa que repercute na

família, na sociedade e no sistema médico.

Estresse é algo que resulta da incapacidade de superar exigências em seu ambiente de

trabalho. De um lado o trabalho pode ser muito estressante, de outro ele pode gerar grande

bem-estar. Tudo depende da forma com que a pessoa reage diante de diferentes situações.

A sobrecarga de exigências, a falta de diálogo e apoio da chefia e hostilidade entre co-

legas, são as maiores causas de stress no trabalho. A situação piora quando o sujeito não tem

controle sobre a função que exerce. Ou seja, não participa de todo o processo de produção e

fica sem saber qual será o resultado final do que realizou. E a incerteza quanto ao futuro pro-

fissional é um grande motivo de estresse.

Os trabalhadores que sofrem de estresse acabam se afastando do trabalho por causa de

doenças associadas a ele, como problemas cardiovasculares, depressão, ansiedade, tendinite e

dores na coluna. O tempo para a recuperação e a retomada das atividades é muito longo. A

média, segundo as pesquisas, é de três a quatro semanas de afastamento. Um estudo recente

nos Estados Unidos mostrou que funcionários altamente estressados usam 15% mais os servi-

ços de saúde do que quem não sofre de estresse. Isso equivale a 600 dólares a mais por funci-

onário. Se uma empresa tem vários funcionários estressados, pode sair muito caro por dois

motivos. O primeiro é que ele começa a se ausentar muito do trabalho e precisa ser substituí-

do, ou seja, a empresa precisa pagar dois salários - o do funcionário afastado e o do substituto.

O outro é o alto preço que a empresa gasta com o sistema de saúde.

Muitas empresas estão implantando programas para ensinar os funcionários a meditar,

incentivando a praticar exercícios e a dedicar mais tempo ao lazer. As companhias gostam

muito disso, porque o foco, no caso, é o indivíduo e não a organização da empresa. Na verda-

de, essas medidas são úteis, mas apenas paliativas. Qualquer programa de controle do estresse

precisa incluir mudanças na estrutura do trabalho. Sem isso, não há como controlar o proble-

ma de forma eficiente.

Estudos mostram que fazer pequenas pausas durante o dia ajuda a controlar o estresse.

Pode ser almoçar num lugar diferente, sair para comprar um livro ou tomar café à tarde com

um amigo que não vê há muito tempo. É importante ter um momento do dia para pensar em

outra coisa que não seja o trabalho. Nas horas vagas é mais fácil ter idéias brilhantes do que

trabalhando direto, sem parar. Manter uma rotina de atividades de lazer, como jantar toda ter-

ça-feira com a família reunida, passar à tarde de sábado brincando com os filhos, ou ir à casa



de praia todo final de semana, desviam o pensamento de tensões diárias. Também está com-

provado que atividades como meditação, terapia e ioga, que ajudam a controlar a mente, cola-

boram para diminuir as tensões.

          Vivemos  e  trabalhamos numa sociedade do futuro,  mas continuamos  a  usar  os

instrumentos do passado. Felizmente, para algumas empresas inovadoras e conscientes, este

cenário não faz parte de sua realidade atual. As dez melhores empresas para se trabalhar (Guia

Exame  2017)  transformaram  o  ambiente  de  trabalho  e  a  Saúde  emocional  e  física  em

vantagem  competitiva,  tendo  plena  convicção  estratégica  de  que  quanto  mais  eliciar

satisfação, mais retorno terão em produtividade, criando assim a visão de uma organização

mais privilegiada, competitiva e equilibrada. Percebemos que esse caminho é tão fácil, mas a

maioria das organizações, públicas ou privadas, ainda coloca muitos obstáculos para a sua

“Humanização”. 

3.5  AÇÕES DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

          Empresas que investem em QVT, otimizam seus resultados de forma mais rápida e

eficiente.  Mas além da simples melhoria  da produtividade dos colaboradores,  esta técnica

promove outras centenas de benefícios. A retenção de talentos é uma consequência direta da

diminuição do turnover e investimento em qualidade de vida no trabalho. A valorização dos

funcionários que já estão dentro da empresa é extremamente positiva para reduzir  custos,

garantir que os processos sejam realizados por pessoas experientes e alinhadas aos objetivos

organizacionais.  Aqui,  pontuaremos exemplos de ações que, cientificamente comprovadas,

melhoram,  consideravelmente,  a  satisfação  do  seu  capital  intelectual,  seja  ela  privada  ou

pública

3.5.1  CAPACITAÇÃO

Colaborador capacitado é colaborador motivado! Na maioria das vezes essa assertiva é

correta, pois quando a organização capacita seu capital humano, visando seu crescimento e

aprimoramento,  todos ganham. As capacitações dão conforto ao colaborador para negociar

padrões  de  desempenho  junto  aos  gestores,  criando  um  bom  clima  para  isso,  com

embasamento para tal e, consequentemente, um ganho financeiro e vantagens diversas.



3.5.2  SALA DE DESCANSO

Um cochilo depois do almoço é super benéfico! Dormir cerca de meia hora melhora a

atenção, a memória e a produtividade no período da tarde.  Segundo um estudo da NASA, a

agência espacial americana, 26 minutos de repouso, em média, aumentam a produtividade em

até um terço e a capacidade de atenção em 54%. O estudo, coordenado pela especialista em

fadiga Mark Rosekind, foi feito em 1995 – e só agora as empresas estão acordando para ele.

Nestas salas podem-se colocar pufes, poltronas reclináveis, colchonetes, redes, etc...

3.5.3  GINÁSTICA LABORAL

O  trabalho  ininterrupto  gera  uma  série  de  problemas  físicos  e  psicológicos  ao

trabalhador.  Diante  disso,  as  empresas  têm  se  empenhado  em  amenizar  esses  traumas,

diminuindo assim graves problemas de saúde e, consequentemente,  diminuir  o número de

afastamentos, através da Ginástica Laboral, que nada mais é do que uma série de exercícios

praticados no local  de trabalho,  com o objetivo de proporcionar  boas  condições  físicas  e

mentais à equipe. Normalmente, a ginástica laboral é baseada em técnicas de alongamento,

respiração, reeducação postural, controle e percepção corporal e compensação dos músculos.

A ginástica laboral proporciona a redução do sedentarismo. Além dele, é possível diminuir o

estresse,  depressão  e  a  ansiedade  causada  pela  rotina  de  trabalho  e  a  necessidade  de

produtividade. É indiscutivelmente um ganho para todos.

3.5.4  CRECHE INFANTIL

Com o aumento da participação de trabalhadoras femininas, as empresas necessitam se

adaptar para atender plenamente essa força de trabalho. O Auxílio creche é um ganho, porém,

melhor ainda são as creches dentro das empresas. Empresas com mais de 30 funcionárias com

idade superior a 16 anos precisam manter um local no qual as mães possam dar assistência

aos  seus  filhos  no período de  amamentação.  O benefício  do  berçário  reflete  um cuidado

macrossocial: o reconhecimento que a criança é um compromisso não só da família, mas da

sociedade. 



3.5.5  ACESSIBILIDADE  E  RESPEITO  AOS  PORTADORES  DE  NECESSIDADES

ESPECIAIS – PNE’S

Respeitar os portadores de necessidades especiais é reconhecer que eles possuem os

mesmos direitos que nós. A empresa necessita de adaptação de todo o espaço físico para dar

conta  de  receber  bem esses  profissionais.  É  preciso  levar  em consideração  que  cada  um

precisa de um ajuste diferente. O cadeirante, por exemplo, precisa de espaços amplos, portas

largas, rampas, e uma série de outras adaptações peculiares a eles. Já outro deficiente que use

muletas  precisará  de  outra  série  de  adaptações.  Os  profissionais  com deficiência  auditiva

precisarão de pessoas que saibam se comunicar com a linguagem dos sinais. E os deficientes

visuais precisarão ter documentos em braile ou em tamanhos especiais para poder auxiliar

qualquer cliente e/ou colega de trabalho. 

3.5.6  INTEGRAÇÃO EMPREGADO X EMPRESA

Fazer  com que o  funcionário  se  sinta  como parte  da  empresa  é  fundamental  para

motivá-lo e, consequentemente, aumentar a produtividade da equipe. Além disso, manter o

engajamento dos profissionais reflete diretamente na sua fidelização. Isso porque as chances

de uma pessoa querer procurar outro emprego são menores quando ela gosta de seu ambiente

de  trabalho.  Dessa  forma,  é  importante  definir  algumas  estratégias  para  promover  o

sentimento  de  pertencimento  e  garantir  o  engajamento  da  equipe.  Para  isso,  a  empresa

necessita ter uma gestão transparente, investir na comunicação interna, integrar a equipe com

as políticas da empresa, valorizar as metas atingidas, deixar que os colaboradores participem

das tomadas de decisões da empresa, etc...

3.5.7  HOME OFFICE

Parece um tanto impossível essa modalidade de trabalho em nosso País, mas, uma

pesquisa na rede social Linkedin, com mulheres de 13 países, incluindo o Brasil, mostrou que

63% das mulheres, definem o sucesso profissional como o equilíbrio entre a vida pessoal e a

profissional. O Serviço Público deve rever essa forma clássica de trabalho ”in company”, pois

embora pouca gente saiba, muitos órgãos públicos já adotam o home office em determinadas



atividades há alguns anos. Além do Tribunal de Contas da União (TCU), que foi pioneiro na

adoção  do  trabalho  remoto,  outros  órgãos,  especialmente  do  Judiciário,  têm  servidores

trabalhando em casa. É o caso do Tribunal Superior do Trabalho (TST), do Tribunal de Justiça

São  Paulo  (TJSP),  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Pernambuco  (TJPE),  além  do

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Superior Tribunal Federal (STF). Para este novo

modo  de  trabalho,  as  partes  devem pontuar  critérios  a  serem cumpridos  como:  Trabalho

remoto  com  metas  a  cumprir,  relatórios  diários/semanais  do  trabalho  executado,  enfim,

tratativas entre as partes para que o Home Office seja bom para ambos. Hoje em dia existem

ferramentas  que  ajudam  nesse  tipo,  inovador,  de  trabalho,  como  por  exemplo,  vídeo

conferência. 

   

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS

       A qualidade de vida no trabalho afeta atitudes pessoais e comportamentos importantes

para a produtividade individual, tais como motivação para o trabalho, a adaptabilidade de mu-

dança no ambiente de trabalho, criatividade e vontade de inovar, de aceitar mudanças.  Não é

fácil gerir pessoas, com pensamentos, histórias e objetivos diferentes, e por isso precisamos

seguir certos mecanismos e maneiras eficazes de ver os objetivos de todos concretizados e

dando certo dentro da organização. Além de que, muito se discute do que é justo dentro de

uma organização e, sendo assim, os gestores precisam ter controle nas decisões, saber atribuir

recompensas, fazendo com que haja uma justiça integrativa e retributiva.

      O mundo organizacional muda a cada hora, processos de modernização, busca por uma

tecnologia avançada, política econômica circulante, reestruturação produtiva. Os gestores pre-

cisam estar atentos às mudanças, e terem a capacidade de se adequarem a estas. Com isso per-

cebemos que a gestão de pessoas é também, reconhecer, desenvolver, manter, monitorar, agre-

gar e recompensar, todos juntos e praticados na forma de obter êxito no desenvolvimento da

organização, bem como no alcance dos objetivos particulares e comuns dos que fazem parte

dela, conseguindo assim uma gestão de sucesso.

        É necessário conhecer os funcionários e suas necessidades, quais seus objetivos dentro e

fora da organização, na vida pessoal e na profissional. Precisamos motivar os colaboradores,

buscando sempre meios mais eficientes de geri-los, fazendo com que as empresas se desta-

quem cada vez mais, transformando os objetivos deles, nos objetivos gerais de toda a comuni-



dade organizacional. E aí está a grande importância de uma gestão integrada com os processos

de QVT, conforme este artigo apresenta.
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