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Resumo: 
 

O presente artigo objetivou analisar os fatores que impulsionam ou freiam a 

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) da Secretaria Executiva de Estado de Cultura do 

Estado do Pará - SECULT, unidade administrativa, com os objetivos de identificar como 

esta ferramenta administrativa trará benefícios para a produtividade da organização. Além 

de analisar se essa nova ferramenta de gestão proporcionará aos trabalhadores: satisfação e 

motivação pessoal no desempenho do trabalho junto à organização. 

 

Palavras - Chave: Qualidade de Vida no Trabalho. Satisfação Pessoal. Motivação das 

Pessoas. 

 

 

Abstract:  

 

The objective of this article was to analyze the factors that drive or reduce the 

quality of life at work (QVT) of the Executive Secretariat of State of Culture of the State of 

Pará - SECULT, administrative unit, with the objectives of identifying how this 

administrative tool will bring benefits to the productivity. In addition to analyzing if this 

new management tool will provide the workers: personal satisfaction and motivation in the 

performance of work with the organization. 

 

 

 

Key – Words: Quality of life at work. Personal Satisfaction. Motivation of People. 
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1. Introdução: 

 

A QVT - Qualidade de Vida no Trabalho é uma nova ferramenta administrativa de 

auxílio às organizações, que surgiu para proporcionara forma mais adequada de lidar com 

seus empregados (colaboradores). Tal conceito, que envolve as relações de trabalho, bem – 

estar, reconhecimento dos funcionários, trabalhar em equipe, participação nas decisões, 

etc., vem se destacando cada vez mais em estudos, pesquisas, análises, discussões dentre 

diversos autores como Walton (1973), Chiavenato (1999), Vergara (1999) entre outros. 

 

As influências mútuas estabelecidas entre os trabalhadores e gestores dentro do 

próprio ambiente profissional e também no contexto social que se situam, passam por 

mudanças constantemente. Acompanhar tais mudanças é de fundamental importância para 

o crescimento e a permanência de uma organização no mercado. 

 

Trabalho, qualidade de vida, satisfação e motivação das pessoas são assuntos que se 

interagem a partir do momento em que o indivíduo é visto como o elemento influenciador 

desta interação, o que faz proporcionar tanto o alcance dos objetivos da organização 

quanto das pessoas. A QVT é uma excelente ideia que pode trazer para as organizações 

atuais uma facilidade de gestão e inovação. 

 

E nesse sentido, torna - se essencial pesquisar sobre quais fatores impulsionam ou 

freiam a Qualidade de Vida no Trabalho dos servidores da SECULT - Secretaria Executiva 

de estado de Cultura, Unidade Administrativa, com os objetivos de identificar como esta 

ferramenta administrativa trará benefícios para a produtividade da organização. Além de 

analisar se essa nova ferramenta de gestão proporcionará aos trabalhadores: satisfação e 

motivação pessoal no desempenho do trabalho junto à organização. 

 

Isto quer dizer que, para se entender melhor a respeito da pesquisa sobre a QVT 

feita na SECULT, Unidade Administrativa, é de fundamental importância conhecer e 

compreender o conceito e posicionamento de alguns autores, que veem pesquisando e 

estudando a respeito da Qualidade de Vida no Trabalho ao longo dos anos. E um dos 

fatores primordiais observados é que as organizações devem refletir sobre o seu maior 

patrimônio, o ser humano e seu comportamento; conhecer o nível de satisfação dos 

servidores em seu ambiente profissional, para suprir pontos de deficiência e fortalecer o 
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desempenho das atividades, sendo, pois a QVT um fator fundamental para que se atinja a 

harmonia e satisfação no trabalho, no alcance das metas e objetivos da organização. 

 

Para Conte (2003): “A importância da QVT reside simplesmente no fato de que 

passamos mais de 8 horas por dia, durante pelo menos 35 anos de nossas vidas no 

trabalho”. E acrescentando, Vasconcelos (2001): “se é nas organizações que passamos 

maior parte de nossas vidas, natural seria que as transformássemos em lugares mais 

aprazíveis e saudáveis para a execução do nosso trabalho. Locais onde pudéssemos, de 

fato, passar algumas horas vivendo, criando e realizando plenamente – com qualidade de 

vida, satisfação e alegria”. 
 
 

A ideia de qualidade de vida no trabalho também está situada no atendimento da 

necessidade e aspirações do indivíduo, através da reestruturação do desenho dos cargos e 

novas formas de organizar o trabalho, juntamente com a formação de equipes com um 

maior poder de autonomia e a uma melhoria do meio ambiente organizacional. 

 

A QVT surge, portanto, como uma excelente ferramenta administrativa de valorização 

do ser humano, tornando - se a grande esperança nas organizações, na busca constante de 

atingirem altos níveis de produtividade com trabalhos em equipe, feedback entre gestores e 

servidores, descentralização, responsabilidades ou atribuições, dentre outros. E para os 

funcionários uma maior participação nas decisões, satisfação ao trabalhar para a organização, 

bem – estar, reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, motivação do indivíduo, etc.  

 

2. Desenvolvimento: 

 

2.1 Conceituando e Compreendendo Qualidade de Vida no Trabalho: 

 

Segundo Chiavenato (1999), o termo QVT foi efetivado por Louis Davis na década de 

70, quando trabalhava num projeto sobre desenho de cargos e, o entendimento de Louis era 

que o conceito de QVT referia-se à preocupação com o bem – estar geral e à saúde dos 

trabalhadores no desempenho de suas tarefas. E, com base nesta análise, alguns autores 

passaram a desenvolver outros conceitos dentro da abordagem sócio técnica e também 

relacionada à democracia industrial da época.  
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Segundo Davel e Vergara (2001) as pessoas não fazem somente parte da vida 

produtiva das organizações. Elas constituem o princípio essencial de sua dinâmica, a espinha 

dorsal, a estrutura desse todo, que é a organização. Elas conferem vitalidade às atividades e 

processos, inovam, criam, recriam contextos e situações que podem levar a instituição a 

destacar-se de maneira competitiva, cooperativa, diferenciada com o público, a sociedade 

(seus clientes externos) e também dentre outras organizações do serviço público em geral. 

 

Para Limongi (2004) algumas dúvidas de entendimento sobre o que é QVT, surgem ao 

longo de suas pesquisas. Primeiramente faz um questionamento: Diante do cenário de 

tecnologia em exuberância a QVT é uma necessidade ou um modismo pós – industrial? Ou se 

ela é uma resposta às pressões da vida moderna diante das exigências do mundo globalizado? 

E a sua resposta está na nova realidade social, no aumento da expectativa de vida; no maior 

tempo de vida trabalhando em atividades produtivas; na maior consciência do direito à saúde; 

nos apelos a novos hábitos e estilos comportamentais; na responsabilidade social e 

consolidação do compromisso de desenvolvimento sustentável. 

 

Limongi (2004) afirma ainda que essas situações atingem e modelam interativamente 

pessoas e instituições de qualquer tipo. Isto quer dizer que os efeitos sobre o bem – estar a 

médio e longo prazo são pouco conhecidos. Mas que, em curto prazo, existe um alarme 

disparado que é o estresse, e que este é o grande tema do momento no mundo do trabalho 

urbano. E com isso surgem novas referências de gestão: o autocontrole, o comprometimento, 

a qualidade de processos e produtos, os ambientes virtuais, a gestão em redes de 

conhecimento, as inovações tecnológicas etc. 

 

Há inúmeras discussões de autores a respeito deste tema. Muitos, brasileiros ou não, 

expõem seu ponto de vista em relação à falta de uma definição clara do conceito de qualidade 

de vida no trabalho, de tal modo que fica difícil, até mesmo entre os autores e pesquisadores 

da área chegar a um consenso sobre o que é QVT. Percebe - se, pois, que a visão dos autores 

diverge um pouco em relação à QVT, mas que a necessidade humana de buscar qualidade no 

trabalho é cada vez maior e constante. E diante de várias abordagens dos autores, observa – se 

que a QVT apresenta um leque de conceitos sob diversas visões, mas que há a necessidade de 

entender seu foco, a qualidade de vida do ser humano como pessoa e não como objeto ou 

máquina como era na época Taylorista, que era voltado para a produtividade e lucratividade. 
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2.2: Alguns fatores que envolvem a Qualidade de Vida no Trabalho: 

 

Segundo Chiavenato (1999) há uma “constelação” de fatores que envolvem a QVT: 

 A satisfação com o trabalho executado; 

 As possibilidades de futuro na organização; 

 O reconhecimento pelos resultados alcançados; 

 O salário percebido; 

 Os benefícios auferidos; 

 O relacionamento humano dentro do grupo e da organização; 

 O ambiente psicológico e físico dos trabalhadores; 

 A liberdade e responsabilidade de decidir; 

 As possibilidades de participar. 

 

E continuando, Chiavenato (1999) analisa que estes fatores da Qualidade de Vida no 

Trabalho envolvem os aspectos intrínsecos (conteúdo) e extrínsecos (contexto) do cargo. Ou 

seja, para ele a QVT afeta atitudes pessoais e comportamentos das pessoas, considerados 

importantes para a produtividade individual e grupal, como por exemplo: motivação para o 

trabalho, adaptabilidade à mudança no ambiente de trabalho, criatividade e vontade de inovar 

ou aceitar mudanças. 

 

Já para Limongi (2004), existem muitos fatores que desencadeiam as ações de QVT. 

Para ela, as demandas da Qualidade de Vida no Trabalho não são aleatórias, ou seja, há uma 

necessidade de serem atendidas no sentido da preservação pessoal e da sobrevivência da 

espécie humana. Porém, em seu entendimento, só na última década do século XX é que foi 

difundido amplamente o conceito de QVT. Segundo a autora, as demandas de Qualidade de 

Vida no Trabalho são denominadas condições de trabalho, a exemplo da França. 

 

Limongi (2004) faz um questionamento se a QVT era um fenômeno ignorado ou, 

simplesmente não existia nas empresas? Segundo ela, o que seria mais provável é que 

Qualidade de Vida no Trabalho era uma ação não reconhecida como responsabilidade do 

ambiente interno da organização, seja por empregadores ou pelos próprios empregados.  

 

E complementando, Limongi (2004) afirma que há alguns desencadeadores da QVT, 

considerados típicos em nossa sociedade pós – industrial: 
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 Vínculos e estrutura da vida pessoal: família, atividades de lazer e esporte, 

hábitos de vida, expectativa de vida, cuidados coma a saúde, alimentação, 

combate à vida sedentária, grupos de afinidades e apoio; 

 Fatores socioeconômicos: globalização, tecnologia, informação, desemprego, 

políticas de governo, organizações de classe, privatização de serviços públicos, 

expansão do mercado de seguro – saúde, padrões de consumos mais 

sofisticados; 

 Metas empresariais: competitividade, qualidade do produto, velocidade, custos, 

imagem corporativa; 

 Pressões organizacionais: novas estruturas poder, informação, agilidade, co–

responsabilidade, remuneração variável, transitoriedade no emprego, 

investimento em projetos sociais. 

 

2.3: Modelos de QVT: 

 

De acordo com Chiavenato (1999), fatores essenciais como o bom desempenho do 

cargo e do clima organizacional são determinantes para a QVT. Para ele, se a finalidade do 

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

declínio da produtividade, a comportamentos contra producentes (como absenteísmo, 

rotatividade, roubo, sabotagem, militância sindical, etc.). E se a finalidade do trabalho for boa 

conduzirá a um clima de confiança e respeito mútuo, no qual o indivíduo tenderá a aumentar 

as suas contribuições, elevar suas oportunidades de êxito psicológico e a administração 

tenderá a reduzir mecanismos rígidos de controle social. 

 

Continuando, o autor reflete que a importância das necessidades humanas varia 

conforme a cultura de cada indivíduo e de cada organização. Ou seja, para ele, a QVT não é 

determinada somente pelas características individuais (necessidades, valores, expectativas) ou 

situacionais (estrutura organizacional, tecnologia, sistemas de recompensas, políticas 

internas), mas fundamentalmente pela atuação sistêmica dessas características pessoais do 

indivíduo e também da própria organização. E por essa razão, aponta três modelos de QVT 

mais importantes: Modelo de Nadler e Lawler; Modelo de Hackman e Oldhan e o Modelo de 

Walton. Chiavenato (1999, p. 391 – 392). 

 

 

 



 
Página 8 de 17 

 

2.3.1: Modelo de QVT de Nadler e Lawler: 

 

O Modelo de QVT de Nadler e Lawler está fundamentado em 04 aspectos: 

 Participação dos funcionários nas decisões; 

 Reestruturação do trabalho através do enriquecimento de tarefas e de grupos 

autônomos de trabalho; 

 Inovação no sistema de recompensa influenciar o clima organizacional; 

 Melhoria no ambiente de trabalho quanto às condições físicas e psicológicas, 

horário de trabalho, etc.; 

 

Para Nadler e Lawler, à medida que esses quatro aspectos são incrementados haverá 

uma melhoria na QVT. Chiavenato (1999, p. 391 – 392). 

 

2.3.2: Modelo de QVT de Hackman e Oldhan: 

 

Hackman e Oldhan abordam um modelo onde as dimensões do cargo produzem 

estados psicológicos críticos que conduzem a resultados pessoais e de trabalho que afetam a 

QVT. Essas 07 dimensões são: 

 

 Variedade de Habilidades: O cargo deve requerer várias e diferentes 

habilidades, conhecimentos e competência da pessoa; 

 Identidade da Tarefa: o trabalho deve ser realizado do início até o fim para que 

a pessoa possa perceber que produz um resultado palpável; 

 Significado da Tarefa: a pessoa deve ter uma clara percepção de como o seu 

trabalho produz conseqüências e impactos sobre o trabalho das outras; 

 Autonomia: a pessoa deve ter responsabilidade pessoal para planejar e executar 

as tarefas, autonomia e independência para desempenhá – las; 

 Retroação do Próprio Trabalho: a tarefa deve proporcionar informação de 

retorno às pessoas para que ela própria possa auto – avaliar seu desempenho; 

 Retroação Extrínseca: deve haver o retorno proporcionado pelos superiores 

hierárquicos ou clientes a respeito do desempenho da tarefa; 

 Inter – Relacionamento: a tarefa deve possibilitar contato interpessoal do 

ocupante com outras pessoas ou com clientes internos e externos. 
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Para esses autores, tais dimensões do cargo são determinantes da QVT pelo fato de 

oferecerem recompensas intrínsecas, que produzem a satisfação no cargo e autonomia às 

pessoas para o trabalho. Eles utilizam um modelo de pesquisa sobre o grau de satisfação geral 

e o grau de motivação interna como diagnóstico da QVT. Chiavenato (1999, p. 391 – 392). 

 

2.3.3: Modelo de QVT de Walton: 

 

Para Walton, existem 08 fatores que afetam a QVT: 

 

 Compensação Justa e Adequada: salário adequado ao trabalhador, equidade ou 

compatibilidade interna e externa; 

 Condições de Segurança e Saúde no Trabalho: jornada de trabalho, ambiente 

físico seguro e saudável; 

 Utilização e Desenvolvimento de Capacidades: autonomia, significado da 

tarefa, variedade de habilidades, retroação e retro informação; 

 Oportunidades de Crescimento Contínuo e Segurança: possibilidade de 

carreira, crescimento profissional, segurança de emprego; 

 Integração Social na Organização: igualdade de oportunidades, relacionamento 

interpessoais e grupais, senso comunitário; 

 Garantias Constitucionais: respeito às leis e direitos trabalhistas, privacidade 

pessoal, liberdade de expressão, normas e rotinas claras da organização; 

 Trabalho e Espaço Total de Vida: papel balanceado na vida e no trabalho; 

 Relevância Social da Vida no Trabalho: imagem da empresa, responsabilidade 

social pelos produtos e serviços e empregados. 

 

2.4: Fatores que podem impulsionara QVT dos servidores da unidade administrativa 

da SECULT: 

 

Para Chiavenato (1992), é comum ouvir-se a afirmação de que as pessoas constituem 

o ativo mais valioso das organizações. Machado (1996), ainda se referindo ao contexto: 

“Quando se fala em QVT, pode - se ir além da melhoria do ambiente de trabalho, das 

condições físicas, instalações, programas de lazer e atendimento às reivindicações salariais, 

participação, autonomia e feedback, que vão garantir o envolvimento e a satisfação do 

indivíduo, e consequentemente, a produtividade esperada, que também são considerados de 

suma importância para esta avaliação”. 
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Complementando o contexto, Conte (2003) afirma: A importância da QVT reside 

simplesmente no fato de que passamos mais de 8 horas por dia, durante pelo menos 35 anos 

de nossas vidas no trabalho. E acrescentando, Vasconcelos (2001): se é nas organizações que 

passamos maior parte de nossas vidas, natural seria que as transformássemos em lugares mais 

aprazíveis e saudáveis para a execução do nosso trabalho. Locais onde pudéssemos, de fato, 

passar algumas horas vivendo, criando e realizando plenamente – com qualidade de vida, 

satisfação e alegria”. 

 

E somando a essas contribuições Cortez (2004) ressalta que as pessoas estão buscando 

no trabalho um dos principais meios de satisfação e motivação pessoal. Elas desejam 

qualidade de vida, pertencer a uma organização e sentir-se socialmente incluídas e, 

principalmente reconhecimento do grupo pelo trabalho desenvolvido. Portanto, é de 

fundamental importância que as organizações reflitam sobre o seu maior patrimônio, o ser 

humano e seu comportamento; conhecer o nível de satisfação dos servidores em seu ambiente 

profissional, para suprir pontos de deficiência e fortalecer o desempenho das atividades, 

sendo, pois a QVT uma ferramenta importante para que se atinja a harmonia e satisfação no 

trabalho, no alcance das metas e objetivos da empresa. 

 

Diante da exposição das ideias e entendimento dos autores, observa - se que tais 

aspectos podem ser trazidos para a realidade da SECULT, unidade administrativa para a QVT 

dos seus servidores como fatores que impulsionam a Qualidade de Vida no trabalho desta 

secretaria, transformando – a em modelo de referência para outras secretarias. 

 

2.5: Fatores que podem delimitar a QVT dos servidores da unidade administrativa da 

SECULT: 

 

Muitos autores apresentam seu entendimento sobre a QVT, ou seja, sobre o que pode 

ser melhor para a organização e também para o servidor nos dias de hoje. Porém, existem 

entraves que acabam por frear esta qualidade e atrapalhar o bom desempenho do grupo como 

um todo: dificuldade de adaptação ao clima e cultura organizacional; problemas de 

relacionamento interpessoal dentro da instituição; falta de um ambiente seguro e saudável; 

pressão; calor; estrutura física; falta de comunicação interna; não planejamento de estratégias 

de desenvolvimento, dentre outras. Há também a falta de interesse do funcionário e de 

gestores em contribuir para o bom desempenho da equipe; uma política estratégica de 

motivação voltada para o crescimento profissional e da própria instituição. 
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Enfim, existem inúmeros fatores e situações que podem influenciar negativamente na 

QVT dos funcionários da organização. Uma empresa que não volta seu olhar para satisfazer o 

seu cliente interno, não vai conseguir satisfazer o seu cliente externo. Com isso, perde 

servidores, às vezes até qualificados, porque eles acabam pedindo transferência para outros 

locais mais aprazíveis e com qualidade de vida; pessoas que se aposentam antes mesmo do 

período ideal, em muitas vezes por adoecimento no trabalho, adquirido durante a jornada 

árdua e dificultosa; problemas físicos, etc. 

 

2.6: Metodologia Aplicada: 

2.6.1: Método de coleta e obtenção dos dados: 

 

O estudo foi realizado na SECULT - Secretaria Executiva de Estado de Cultura do 

Pará, Unidade Administrativa, que está localizada na Avenida Governador Magalhães Barata, 

nº 830. Bairro São Braz. O serviço administrativo funciona de segunda à sexta das 08:00 h às 

15:00h para o atendimento ao público. Foi criada através da Lei Nº4. 589, de 18 de novembro 

de 1975, como órgão da administração direta do Estado, modificada pela Lei nº 6.574, de 19 

de agosto de 2003, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Promoção Social, tem como 

missão institucional coordenar, promover, incentivar, difundir e executar ações ligadas à 

cultura em geral, incluindo teatros, patrimônio histórico e artístico, bem como gerenciar os 

Sistemas de Museus, Teatros e Arquivo Público do Estado do Pará. 
  
 

Para a coleta e a obtenção dos dados deste artigo, foi utilizada a pesquisa qualitativa 

bibliográfica, onde procurei identificar dentre os conceitos de alguns autores um melhor 

entendimento da QVT, como também a percepção das organizações na busca de proporcionar 

o melhor para seus servidores dentro e fora da organização. Esta coleta de dados foi elaborada 

sob um questionário, entre 40 servidores da unidade administrativa da SECULT, escolhidos 

aleatoriamente e que muito contribuíram para este trabalho. O questionário foi estruturado 

com 12 perguntas diretas e objetivas. E para uma melhor análise e discussão dos resultados, 

tais elementos foram apresentados com o auxílio de tabelas, a seguir: 

 

2.6.1.1: Análise e Discussão dos resultados: 

 

As Tabelas de 01 a 04 referem - se à pesquisa de faixa etária, escolaridade, faixa 

salarial e tempo de serviço na empresa. 
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TABELA 1: Faixa Etária: 

Faixa Etária Nº % 

20 a 30 anos 10 25 

31 a 40 anos 15 37,5 

Acima de 40 anos 15 37,5 

Total 40 100 

Fonte: dados da pesquisa (2017). 

 

TABELA 2:Escolaridade: 

Escolaridade Nº % 

Ensino Fundamental 10 25 

Ensino Médio Completo 15 37,5 

Ensino Superior 

Completo 

15 37,5 

Total 40 100 

Fonte: dados da pesquisa (2017). 

 

TABELA 3 - Faixa salarial 

Faixa Salarial Nº % 

De R$ 1.000 a 

R$1.500 

10 25 

De R$ 1.500 a 2.500 15 37,5 

Acima de R$ 2.500 15 37,5 

Total 40 100 

Fonte: dados da pesquisa (2017). 

 

TABELA 4: Tempo na empresa 

Tempo na Empresa Nº % 

De 01 a 05 anos 10 25 

De 05 a 10 anos 10 25 

Mais de 10 anos 20 50 

Total 40 100 

Fonte: dados da pesquisa (2017). 

De acordo com o que foi observado nas tabelas de 01 a 04, o número de respostas 

encontradas foi bastante equilibrado. 
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2.6.1.2: Dados específicos relacionados à qualidade de vida no trabalho realizado: 

 

As tabelas de 05 a 12 referem – se a dados específicos sobre QVT. 

 

TABELA 05: Condições de trabalho (Oferece aos funcionários um ambiente 

físico seguro e saudável para o bom desempenho do trabalho?). 

Opções Nº % 

Sim 20 50 

Não 20 50 

Total 40 100 

Fonte: dados da pesquisa (2017). 

 

TABELA 06: Oferece aos funcionários horários flexíveis de trabalho? 

Opções Nº % 

Sim 20 50 

Não 20 50 

Total 40 100 
Fonte: dados da pesquisa (2017). 

 

TABELA 07: Oferece aos funcionários oportunidade de crescimento contínuo 

progressivo? 

Opções Nº % 

Sim 10 25 

Não 30 75 

Total 40 100 
Fonte: dados da pesquisa (2017). 

 

TABELA 08: Oferece aos funcionários estratégia de planejamento com 

participação nas decisões? 

Opções Nº % 

Sim 10 25 

Não 30 75 

Total 40 100 
Fonte: dados da pesquisa (2017). 
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TABELA 09: O trabalho realizado é feito em equipe? 

Opções Nº % 

Sim 30 75 

Não 10 25 

Total 40 100 
Fonte: dados da pesquisa (2017). 

 

TABELA 10: Você está feliz e satisfeito com o que faz? 

Opções Nº % 

Sim 20 50 

Não 20 50 

Total 40 100 
Fonte: dados da pesquisa (2017). 

 

TABELA 11: A Organização pode ser considerada como referência para outras 

secretarias de cultura? 

Opções Nº % 

Sim 20 50 

Não 20 50 

Total 40 100 
Fonte: dados da pesquisa (2017). 

 

TABELA 12: Você se sentiria bem como cliente desta organização? 

Opções: Nº % 

Sim 20 50 

Não 20 50 

Total 40 100 
Fonte: dados da pesquisa (2017). 
 

De acordo com o que foi observado nas tabelas de 05 a 012, o número de respostas 

encontradas foi bastante equilibrado. Porém, conforme a análise das tabelas 07, 08 que se 

referem à oportunidade de crescimento contínuo, e estratégia de planejamento com 

participação nas decisões, as respostas negativas prevaleceram com 75%, em relação às 

positivas com 25%. Mas para o trabalho em equipe, tabela 09, a situação foi ao contrário, 

75% de respostas positivas e 25%de respostas negativas.  
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2.7: Considerações Finais: 
 

Pesquisando e estudando - se os principais autores que abordam a Qualidade de Vida 

no Trabalho, pôde - se observar que existem diversos pontos de vista em relação a este tema. 

E segundo as definições de Walton (1973),Nadler e Lawler (1983), o enfoque está voltado 

para o ambiente de trabalho como fator essencial no estudo da Qualidade de Vida no 

Trabalho. Já as definições de Hackman e Oldhan (1975) ressaltam que a valorização está na 

reformulação de cargos para melhoria da QVT. 

 

Em relação às categorias apresentadas por estes autores, destacam – se: A satisfação 

do trabalhador em relação à produtividade e à eficácia organizacional, segundo Hackman e 

Oldhan (1975)Nadler e Lawler (1983) apresentam como foco a participação nas decisões da 

organização e também nas tarefas do trabalhador. Já Walton (1973), busca o entendimento 

dos aspectos humanos em relação às pessoas, ao trabalho e à organização. E, continuando, ele 

afirma que: “A Qualidade de Vida no Trabalho explora vários aspectos que podem influenciar 

o dia – a - dia do trabalhador, objetivando uma melhor permanência do mesmo na 

organização”. 

 

Com a análise desses e de outros fatores, observa – se que: mesmo sobre variados 

aspectos e pontos de vista, há de se destacar o ser humano como elemento essencial e 

fundamental para o melhor desenvolvimento da organização. Isto porque, com o avanço da 

globalização no mundo e dos nichos de mercado, muitas empresas, privadas ou públicas, 

procuram novos métodos de gestão, para se tornarem cada vez mais eficientes, eficazes e 

competitivas no cenário global. Em consequência, as pessoas buscam cargos e trabalhos que 

as motivem e complementem suas expectativas.  

 

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) surge nesse contexto como uma excelente 

ferramenta administrativa de valorização do ser humano, tornando-se a grande esperança nas 

organizações, na busca constante de atingirem altos níveis de produtividade, não esquecendo 

ainda, a motivação e satisfação de cada indivíduo. Vasconcelos (2001) afirma ainda que: A 

importância de uma organização que trabalhe com a Qualidade de Vida no Trabalho também 

é refletida entre seus dirigentes, ou gestores. Isso é interessante porque em muitos casos, 

destacam – se somente os dirigentes em geral, e não aqueles que estão trabalhando de fato 

para a organização. É de fundamental importância demonstrar- se que esses mesmos gestores, 
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vivam os valores da empresa, e que as regras que servem para os “servidores mais baixos”, 

também sirvam para os “servidores do mais alto escalão”. 

 

Existe um grande desafio de tornar o ser humano o maior ativo da empresa, ou seja, 

ele deve ser a parte mais importante da organização e deve ser colocado como a missão dela. 

E a ferramenta para colocar isto em prática está no fato de as organizações como um todo 

precisam desenvolver abordagens integrativas, para que esses funcionários não vivam para o 

trabalho, mas sim do trabalho. E fazer com que o funcionário perceba que a organização 

reconhece que existem outros fatores em suas vidas que não seja somente o trabalho, faz com 

que ele a veja como um diferencial e também um referencial, pois em seu processo produtivo, 

esteja mais disposto a colaborar com quem justamente colabore com ele. Por isso, esta 

ferramenta adotada deve ser a Qualidade de Vida no Trabalho. 
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