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"Se as organizações quiserem centrar-se na 

satisfação de seus clientes, precisam, sobretudo 

centrar-se na satisfação de seus profissionais." 

                                                   (Roberto Coda) 
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RESUMO 

 
A busca pela qualidade de vida vem se tornando cada vez mais necessária, faz parte 
do direito do colaborador coexistir em um local de trabalho que proporcione satisfação 
e motivação da melhor forma possível. Os fatores da QVT têm por objetivo facilitar o 
convívio social e deverão estar sempre alinhados, proporcionando um ambiente 
favorável, com relações interpessoais agradáveis e saudáveis. Nota-se que a alta 
produtividade está diretamente relacionada ao bem estar dos funcionários no local de 
trabalho e a importância de utilizar ações estratégicas para transformar a satisfação 
em resultados se torna cada vez mais relevante. Nesse contexto, o trabalho teve como 
objetivo geral, o conceito sobre Qualidade de Vida dentro do ambiente de 
trabalho,identificar os fatores geradores da motivação e apontar a importância de vida 
no trabalho.A questão problema apresenta a importância da qualidade de vida no 
trabalho e a influência da gestão de pessoas no processo de motivação dos 
colaboradores dentro das organizações.O estudo é caracterizado por revisão de 
literatura através de pesquisas bibliográficas artigos científicos, livros e 
sites.Mencionando alguns conceitos teóricos sobre QVT, o quanto ela afeta 
diretamente a vida dos indivíduos e consequentemente na produtividade da empresa 
pois, quando as organizações proporcionam um ambiente satisfatório, os 
colaboradores apresentam melhor rendimento e como consequência eleva os 
resultados. 

 
Palavras-chave: Qualidade de vida; fatores motivacionais; remuneração e benefícios 

sociais. 
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ABSTRACT 

The search for quality of life is becoming increasingly necessary, it is part of the right 
of the employee to coexist in a workplace that provides satisfaction and motivation in 
the best possible way. The QWL factors aim to facilitate social interaction and should 
always be aligned, providing a favorable environment, with pleasant and healthy 
interpersonal relationships. It is noted that high productivity is directly related to the 
well-being of employees in the workplace and the importance of using strategic 
actions to transform satisfaction into results becomes increasingly relevant. In this 
context, the main objective of the study was the concept of Quality of Life within the 
work environment, to identify the factors that motivate motivation and to point out the 
importance of life at work. The problem question presents the importance of quality of 
life at work and the influence of people management on the process of motivation of 
employees within organizations. The study is characterized by literature review 
through bibliographical research scientific articles, books and websites. Mentioning 
some theoretical concepts about QVT, how directly it affects the lives of individuals 
and consequently in the productivity of the company because, when the 
organizations provide a satisfactory environment, the employees present a better 
income and as a consequence raises the results. 

Key words: Quality of life; motivational factors; remuneration and social benefits 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa deteve-se ao tema Qualidade de vida no trabalho, guiada pelo 

objetivo de contribuir com melhorias para os colaboradores e aumento de 

produtividade nas organizações. 

O tema “Qualidade de Vida no Trabalho” ganhou importância no âmbito das 

organizações e espaços nas discussões acadêmicas e empresariais. Despertou-se o 

interesse de empresários e administradores pela contribuição que pode oferecer para 

a satisfação do empregado e a produtividade empresarial. 

O trabalho se justifica devido a Qualidade de Vida no Trabalho ter surgido nas 

organizações como uma estratégia de gestão que busca atender as necessidades 

individuais e coletivas dos trabalhadores, e por estar diretamente ligada aos fatores 

como a motivação, a satisfação, o bem-estar social, psicológico, físico e com 

produtividade no trabalho.  

Sendo este trabalho relevante, pois contribui para aprimorar o desenvolvimento 

institucional, na busca por programas que visem assegurar o desenvolvimento dos 

colaboradores. 

Desta forma o estudo apresenta como problema: Qual a influência da gestão 

de pessoas na qualidade de vida e motivação no âmbito empresarial? 

O estudo apresenta como objetivo geral compreender a importância da 

qualidade de vida no trabalho e a influência da gestão de pessoas no processo de 

motivação dos colaboradores dentro das organizações. 

Para que seja atingido o objetivo geral proposto, o mesmo será desdobrado 

nos seguintes objetivos específicos: analisar o conceito sobre Qualidade de Vida (Qvt) 

dentro do ambiente de trabalho; identificar os fatores geradores da motivação; apontar 

a importância da qualidade de vida no trabalho. 

Utilizando como metodologia para o desenvolvimento do trabalho revisão de 

literatura através de pesquisas bibliográficas. As informações que deram 

embasamento ao trabalho foram retiradas de artigos científicos, livros e sites 

publicados entre 1973 a 2011. Os principais autores são Marconi e Lakatos (1966, p. 

66), Kerllinger (1979) e Chiavenato (2008).  Os assuntos abordados serão: qualidade 

de vida no trabalho; fatores motivacionais e importância da qualidade de vida no 

trabalho. 
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2. QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 

A qualidade de vida no trabalho é uma compreensão abrangente e 

comprometida das condições de vida no trabalho, que inclui aspectos de bem-estar, 

garantia de saúde e segurança física, mental e social, e capacitação para realizar 

tarefa. 

Segundo Conte (2005), QVT pode ser entendida como um programa que tem 

como objetivo satisfazer as necessidades do colaborador, visando desenvolver suas 

atividades na organização. Tem como ideia básica o fato de que os indivíduos ao 

estarem satisfeitos e envolvidos com seu próprio trabalho são mais produtivos. Onde 

as organizações devem realizar melhorias junto as necessidades dos colaboradores, 

a fim de ganharem mais em produtividade. 

Já Fernandes (1996) conceitua QVT como a gestão dinâmica e contingencial 

de fatores físicos, tecnológicos e sociopsicológicos que afetam a cultura e renovam o 

clima organizacional, refletindo-se no bem-estar do trabalhador e na produtividade das 

empresas. 

Conforme citado pelos autores acima a necessidade do ser humano está ligada 

diretamente à sua motivação e produtividade, cabendo a organização realizar o 

levantamento e analisar as necessidades de seus funcionários, a fim de realizar uma 

gestão com fatores que motivem seus colaboradores, sejam fatores físico, tecnológico 

ou sócio psicológico. A gestão se dá por meio de programas, relacionamento entre 

liderança e colaboradores, nova cultura da empresa, novos valores. 

Percebe-se, através dos conceitos de QVT, que o foco é o bem-estar do 

colaborador, isto é, o empregado precisa se sentir seguro e tranquilo durante o 

desempenho das suas atividades. Sendo o pensamento acima reforçado pelo autor 

Quirino e Xavier (1987, p. 71-82), quando descrevem que: 

 

[...] a expressão QVT representa uma ligação direta com as condições em 
que trabalham os empregados de uma empresa e com a satisfação das 
necessidades do homem levando-se em consideração os aspectos de 
satisfação no cargo e trabalho humanizado. 
 
 

O autor ainda ressalta que a Qualidade de vida pode ser avaliada de duas 

maneiras: de forma objetiva onde ocorre a mensuração junto aos aspectos: 

equipamentos, tecnologia, padrões e normas de cargos e salários, clima 
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organizacional; a outra forma é a análise de maneira subjetiva que se dá por meio a 

entrevistas junto aos colaboradores que avaliaram se a empresa atende as suas 

necessidades ou é insatisfatório. (QUIRINO e XAVIER, 1987). 

A qualidade de vida junto ao aspecto profissional pode seguir avaliações por 

meio de mensuração de atividades desenvolvidas versus plano de carreira, analise de 

cargos e salários, como se dá o clima organizacional junto a perspectiva do 

colaborador. Outra maneira se dá por coleta de dados junto a aplicação de entrevistas 

com colaboradores, para que a empresa possa realizar a análise e tomar as ações 

devidas. 

Para Rossi (2008), o comprometimento da empresa e o colaborador deve ser 

de forma continua e satisfatório para ambos. Onde a área de gestão deverá por áreas 

levantar as competências e necessidades e criar ações para atender o público interno. 

Nota-se que a Qualidade de Vida no trabalho vai além de recursos monetários, 

mais sim o aspecto como o colaborador é tratado, o quanto ele se sente parte da 

equipe, a preocupação da empresa em relação ao atendimento de suas 

necessidades, a sensação de segurança que o colaborador possui na empresa e leva 

até a sua família. 

De acordo com Chiavenato (1999), a qualidade de vida tem se tornado um 

aspecto de grande valor na organização, estando diretamente relacionada a 

maximização do potencial do ser humano e isso depende de como as pessoas se 

sentem dentro da empresa (bem). Nesse sentido as organizações que se preocupam 

têm ações voltadas a qualidade de vida de seus colaboradores, pois demonstrará 

confiança aos mesmos, bem-estar, motivação, satisfação, saúde, segurança 

(BORTOLOZO e SANTANA, 2011) 

Mas dentro das organizações pessoas são consideradas como recursos, 

portando conhecimento e habilidades, auxiliando assim na produção e crescimento 

empresarial, mas é de extrema importância lembrar que são pessoas, seres humanos, 

formadas de personalidades, expectativas, objetivos, necessidades, desejos. 

(ANDRADE, 2012). 

O clima organizacional, a relação de respeito entre liderança e colaborador, são 

de extrema importância para a qualidade de vida dentro do trabalho. A empresa deve 

enxergar o colaborador como ser humano, que possui necessidades, fazendo com 

que a empresa realize ações que visam atender as necessidades dos colaboradores, 



 
15 

 
quando realizados estes aumentam seu grau de participação junto ao 

desenvolvimento de suas atividades, resultando em melhorias para empresa. 

O colaborador quando motivado, tem maior disposição, capacidade de 

desempenhar suas atividades dentro da organização, afirma Chiavenato (1999). 

Sendo assim, as organizações têm como principal objetivo a implementação de 

programas que visam oferecer maior qualidade de vida ao colaborador.   

A literatura traz vários modelos que abordam a qualidade de vida no trabalho. 

Iremos apresentar as teorias que possuem mais destaques dentre os pesquisadores 

e especialista, são elas: 

Proposto por Walton (1973). Para este autor, a organização é humanizada 

quando atribui responsabilidades e autonomias aos seus colaboradores, de acordo 

com o cargo. Gerando o desenvolvimento do indivíduo. 

O modelo de Walton (1973) na prática pode ser definido da seguinte maneira, 

pela visão de Chiavenato (1999).  

Figura 1 - Espaço total da vida do ser humano (OAPCE, 2013) 

 
Fonte: Walton (1973) 

 
 

Conforme figura 1, relaciona-se as necessidades do ser humano com o seu 

crescimento pessoal e profissional, apresentando os aspectos: compensação justa e 

adequada, onde a empresa leva em consideração a sua remuneração atrelada ao 

desenvolvimento de suas atividades e comparada ao mercado para verificar ser justo 

quanto a remuneração; condições de trabalho, sendo avaliando a saúde e segurança 

do colaborador, o ambiente e limpeza do trabalho, itens atrelados a saúde do 

colaborador; uso e desenvolvimento de capacidades: onde é analisado se o 

trabalhador ao desenvolver suas atividades faz uso de todo seu conhecimentos 
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teóricos e práticos; a empresa oferece oportunidade de crescimento e plano de 

carreira ao colaborador; o ambiente é harmônico, possui respeito mútuo entre 

funcionários; é possível notar regras e normas de forma clara em conformidade a 

legislação trabalhista; existe respeito quanto a carga horária, resultando em um 

equilíbrio entre a vida profissional e pessoal; a empresa apresenta responsabilidade 

social com a comunidade em que está inserida e os demais elos da cadeia. 

O ser humano possui suas necessidades dentro e fora do ambiente de trabalho, 

onde ambas estão diretamente ligadas e agindo perante a auto estima do indivíduo.  

Outra teoria é de Maslow (1943), que utilizou da motivação para explicar os 

comportamentos, por meio de necessidades ou motivados por elas. O autor acreditava 

que as necessidades não são satisfeitas são motivadores do comportamento humano, 

sendo em ordem das necessidades mais básicas a mais elevadas. 

Já Chiavenato (2003), quando um nível está satisfeito para a pessoa que o 

nível mais elevado se destaca no comportamento da pessoa, conforme ilustração 

abaixo. 

Figura 2 - A hierarquia das necessidades 

 

Fonte: Chiavenato (2000, p. 393) 

 
A figura mostra a pirâmide das necessidades por Maslow, demonstrando as 

necessidades primárias e as secundárias, classificadas em cinco categorias, sendo 

elas: 

Necessidades fisiológicas: necessidades de sobrevivência, alimento, água, 

oxigênio, sono, nascendo com o homem. (CHIAVENATO, 2000); 

Necessidades de segurança: necessidades de estabilidade, busca pela 

proteção (CHIAVENATO, 2000); 
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Necessidades de estima: necessidades de autoconfiança, de ser útil e 

necessário para os outros. (CHIAVENATO, 2000); 

Necessidades de auto realização: necessidades de grandes desafios, 

criatividade, e crescimento pessoal (CHIAVENATO, 2000). 

          Conforme mostra a pirâmide das necessidades por Maslow, é classificado em 

cinco categorias de necessidades do indivíduo, sendo todas interligadas. Quando o 

indivíduo consegue atender as necessidades de uma categoria ele passa a buscar 

pela próxima, por exemplo: realizada as atividades fisiológicas, o indivíduo parte pela 

busca das necessidades de segurança e assim por diante. 

Podendo a pirâmide das necessidades por Maslow considerando que para 

cada necessidade ocorre formas diferentes de alcançar o resultado esperado. 

 

Figura 3 - A hierarquia das necessidades humanas e os meios de satisfação 

 

Fonte: Chiavenato (2000, p. 393) 

 

 Outra forma de apresentar a pirâmide das necessidades de Maslow se dá por 

itens que são capazes de frustra ou satisfazer as necessidades do indivíduo. Cada 

necessidade possui maneiras de se atingir as necessidades do indivíduo, onde 

podemos verificar que cabe ao ser humano em todas as etapas a busca pelo 

atendimento das necessidades, mas cabe também a outras partes envolvidas. 

 

 



 
18 

 
 

 Na Figura a pirâmide de Maslow apresenta uma análise de itens de satisfação 

e não satisfação que o indivíduo pode apresentar.  

 
Figura 4 - A satisfação e a não satisfação das necessidades humanas básicas 

 

 

Fonte: Chiavenato (2000, p. 393) 

 

Nota-se que as figuras apresentadas acima demonstram as necessidades do 

ser humanos, sob ponto de vistas diferentes, mais resultando na compreensão que as 

necessidades do ser humano em sua vida pessoal estão atreladas as necessidades 

do colaborador dentro da empresa. Possuindo a empresa a responsabilidade de 

realizar o levantamento, analisar e elaborar um planejamento de ações que auxiliem 

o colaborador a atender suas necessidades como ser humano fora da empresa (o que 

está atrelado com a responsabilidade social da empresa, por ter este colaborador 

relacionamento com outras pessoas) e no lado profissional, tendo este o suporte 

econômico, motivacional, psicológico e social em se sentir reconhecido pelo seu 

conhecimento e habilidades práticas e fazer parte de um time. 

Outra teoria é apresentada por Herzberg (1968), demonstrando fatores 

relacionados ao conteúdo do cargo ou com a natureza das tarefas desenvolvidas pelo 

indivíduo são fatores de satisfação. Sendo estes abordados dentro do papel que 

desempenham no trabalho, estes fatores apenas previnem a insatisfação de fatores 
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que são relacionados a manutenção e higiene, sendo classificados em duas 

categorias de motivação: 

Fatores de Higiene: salários, condições de trabalho, prêmios, benefícios, vida 

pessoal; se dá como a pessoa se sente em relação a empresa. 

Fatores de Motivação: realização pessoal, reconhecimento e 

responsabilidades. Se dá em como a pessoa se sente em relação ao cargo que ocupa.   

 Outros autores como Herzberg apresentam necessidades que que 

devem ser lembradas quando desenvolvidos plano de ações dentro da organização, 

sendo a higiene que está atrelada ao clima organização e espaço físico da empresa 

e outro fator a motivação, que demonstra a realização do indivíduo. 

Assim Chiavenato (2003), ao comparar as teorias de Maslow e a de Herzberg 

afirma que as principais diferenças entre as duas é em relação é que a teoria de 

Maslow apresentou 23 necessidades humanas e observou a motivação, enquanto 

Herzberg analisou o ambiente externo e o trabalho do indivíduo, conforme ilustração: 

 
Figura 5 - Relação entre teorias de Maslow e Hezerbeg 
 

 
 Fonte: Chiavenato (2000, p. 393) 

 

Em relação as teorias de Maslow e Hezerberg podemos citar que a grande 

diferença entre as teorias, é que Maslow apresenta as necessidades do ser humano 

em pirâmide (sendo elas: alimento e abrigo, segurança, necessidades ligadas ao 

social, auto estima e auto realização), sendo atendida a menor necessidade o ser 

humano busca a próxima. Já Hezerberg dividia as necessidades de Maslow em duas 
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categorias apenas, quando ligadas ao trabalho. Sendo a primeira classificada como 

necessidades de higiene, onde se encontra segurança no trabalho, remuneração e 

condições do local de trabalho. Nota-se ao longo das teorias abordadas por diferentes 

autores que as necessidades não levam o colaborador a motivação, mais sim a 

segunda categoria que se dá por realização, crescimento do emprego. 
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3. FATORES MOTIVACIONAIS 

 

A motivação caracteriza-se por não ser transferível de uma pessoa para outra, 

ou seja, uma pessoa altamente motivada não consegue contagiar os que estão ao 

seu redor, de forma automática. Isso ocorre porque o que leva uma pessoa a agir de 

uma determinada forma não necessariamente tenha o mesmo valor, a mesma 

importância para outra pessoa, daí o que motiva um indivíduo não ter o mesmo efeito 

em outro indivíduo, ou se surte algum efeito muito provavelmente não será na mesma 

intensidade. 

O termo motivação pode ser conceituado como “processo pelo qual um 

conjunto de razões ou motivos explica, induz, incentiva, estimula ou provoca algum 

tipo de ação ou comportamento humano” (MAXIMIANO, 2000) 

A motivação refere-se a forças de dentro de cada pessoa que conduzem um 

determinado comportamento, funciona como o resultado da interação entre o 

indivíduo e a situação que o envolve. 

Ao longo da vida, o ser humano se depara com diferentes necessidades, sendo 

que cada uma delas influencia diretamente em sua motivação e no seu nível de 

realização. 

Segundo a autora Gomes (1994, p. 14), “a motivação leva o ser humano a 

buscar a satisfação das necessidades básicas”. Podemos concluir que a motivação é 

uma força que está dentro de cada um de nós, ou seja, ninguém pode motivar 

ninguém, pois a motivação vem das necessidades internas de cada pessoa, por isso 

se torna importante conhecer e identificar as necessidades e anseios de cada um. 

Com a abordagem das relações humanas, surgiram as teorias da motivação, 

que podem ser divididas em intrínseca e extrínseca. 

Porque a motivação é intrínseca, também não podemos dizer que motivamos 

os outros a isso ou aquilo. Ninguém motiva ninguém. Nós é que nos motivamos, ou 

não. Tudo o que os de fora podem fazer é estimular, incentivar, provocar nossa 

motivação. Dito de outra maneira, a diferença entre motivação e estímulo é que a 

primeira está dentro de nós e o segundo, fora.  
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Para Chiavenato (1999) vai além: 

 

[…] é óbvio que as pessoas são diferentes no que tange a motivação: as 
necessidades variam de indivíduo para indivíduo, produzindo diferentes 
padrões de comportamento; os valores sociais também são diferentes; as 
capacidades para atingir os objetivos são igualmente diferentes; e assim por 
diante. Para complicar ainda mais, as necessidades, os valores sociais e as 
capacidades variam no mesmo indivíduo conforme o tempo. 

As necessidades e motivações do indivíduo estão atreladas a diversos fatores, 

como: a classe social; valores sociais, familiares e individuais; o grupo da sociedade 

a qual pertence; sua capacidade de atingir seus objetivos; seu conhecimento 

profissional; seu caráter; sua personalidade, entre outros. 

Seguindo a mesma linha de pensamento, Marras (2000) diz que “cada um 

desenvolve forças motivacionais distintas em momentos distintos e que essas forças 

afetam diretamente a maneira de encarar o trabalho e suas próprias vidas. ” 

           Ao longo das fases da vida, o indivíduo apresentou-se necessidades e 

motivações diferentes. As quais refletem seus desafios, a busca por algum fator e a 

sua capacidade de superação a desafios e resiliência em conquistar seus objetivos. 

As teorias da motivação extrínseca, ao contrário das intrínsecas, pressupõem 

que o comportamento humano pode ser planeado, modelado ou mudado por meio da 

utilização adequada dos vários tipos de recompensas ou punições disponíveis no 

meio ambiente. Para essas teorias, motivação é sinónimo de condicionamento. 

Bergamini, (1997). Ou seja, a motivação seria baseada em fatores externos, tais como 

uma recompensa ou uma forma de evitar um castigo. 

Alguns fatores têm influência direta sobre o ser humano, sendo eles de 

aspectos positivos e negativos (de acordo com a literatura cientifica). Dentre diversos, 

pode se elencar: 

A forma como as pessoas são vistas dentro da organização sofreu uma grande 

modificação nos últimos anos, passando de simples colaboradores, recursos 

humanos da organização, para parceiros das organizações. Neste sentido de parceria 

e na era atual, ou seja, a era de conhecimento, observa-se que o grande diferencial 

para as organizações serem bem-sucedidas é o nível motivacional das pessoas que 

ali atuam. (CHIAVENATO,1999). 
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Nota-se que as pessoas são de extrema importância para o sucesso da 

empresa, sendo elas que gerenciam, comandam e executam atividades e processos. 

Sendo “pessoas” encontrada em toda a cadeia do produto, desde fornecedor, como 

lideres, colaboradores e clientes finais. 

 

3.1 REMUNERAÇÃO E SERVIÇOS SOCIAS  

 

        A remuneração e os benefícios sociais são umas das principais características 

administrativas de uma empresa. Segundo Marras (2002), estes itens sempre 

merecem atenção especial dos gestores de empresas e a cada tempo ganha mais 

relevância. 

       A remuneração atrelada a benefícios sociais faz com que o colaborador consiga 

suprir talvez não em sua totalidade as suas necessidades, além de motivá-lo. 

Podemos citar benefícios como plano de saúde, auxilio na farmácia, creche para os 

filhos, entre outros. 

Além da remuneração, as empresas a fim de atender as necessidades e 

satisfação dos colaboradores, disponibilizam os benefícios, conceituados por Marras 

(2005 apud ANDRADE, 2012) como planos ou programas que a organização oferece 

a fim de aumentar e complementar a renda fixa ou salário. 

O indivíduo consegue atender necessidades demonstradas na Pirâmide de 

Maslow com a remuneração e benefícios atrelados ao seu desempenho dentro da 

empresa. Apresentando assim uma relação ganha - ganha entre empresa e 

colaborador. 

Importante ressaltar que existe diferença entre conceitos de remuneração e 

salário. De acordo com a definição de Gonçalves (2008 apud ANDRADE, 2012) diz 

que remuneração é a soma do salário devido ao colaborador mais o valor recebido de 

terceiros, que se pode chamar de gorjeta. Já o salário fixo, é o valor já pré-determinado 

do serviço prestado pelo colaborador. 

A remuneração pode ser conceituada como “troca” em prol da prestação de 

serviço do indivíduo a empresa. 

Remuneração é o ato de a organização investir em recompensas para as 

pessoas em troca de alcançar seus objetivos e metas empresariais, segundo 

Chiavenato (2004). 
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Remunerar o indivíduo é um ato de “troca”, mas registrado perante legislação 

trabalhista de pagar pela troca dos conhecimentos e esforços prestados pelo 

indivíduo. 

Para Silva e Luz (2010), a remuneração faz parte do subsistema de gestão de 

pessoas, que tem como objetivo agir como indutor para o desenvolvimento de 

competências, incentivando a aprendizagem. 

A remuneração é vista pela Área de Pessoas como um estimulo me muitos 

casos de colaboradores, fazendo com que o mesmo busque se especializar, aprimorar 

seus conhecimentos técnicos, realizar suas atividades com eficiência. 

Para Wood Jr. e Picarelli Filho (2004), a maioria das organizações ainda utiliza 

exclusivamente os sistemas tradicionais de remuneração. Sistema esse que aborda 

aspectos como: cargos e salários, organogramas, hierarquia. 

A questão mais preocupante segundo pesquisadores é que a remuneração 

tradicional leva em consideração o pagamento do salário vinculado ao cargo. Diante 

desses argumentos, que a remuneração tradicional não exerce a flexibilidade 

necessária as organizações.  

Segundo Wood Jr. e Picarelli Filho (2004), e Xavier, Silva e Nakahara (1999), 

distribui-se a remuneração estratégica em cinco grupos: 

• Grupo 1 -  remuneração da responsabilidade ou funcional (fixa) – são 

considerados aspectos importantes como: representatividade, missão, 

responsabilidade, relacionamento com fornecedores internos e externos. 

• Grupo 2 - remuneração do conhecimento ou know-how (fixa ou variável) – é 

baseada em conhecimento, habilidades dos indivíduos que são vinculados a 

características individuais. 

• Grupo 3 -salário indireto ou benefícios (fixa) – ligada a estratégia de mercado, 

onde são ligados a estratégias de metas. Essa forma é totalmente variável, pois 

depende do resultado. 

• Grupo 4 -previdência complementar (fixa)  

• Grupo 5 - remuneração variável (variável) – é de acordo com os níveis 

hierárquicos, podemos destacar entre elas: participação nos resultados, 

distribuição nos lucros, participação dos lucros, ganhos de produtividade, plano 

de sugestões, incentivos grupais, comissionamento, 

reconhecimento/performance, bônus institucional e participação acionária. 
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A combinação de diferentes formas de renumeração, ela visa alinhar a 

remuneração junto a estratégia da empresa, harmonizando interesses, motivando os 

colaboradores a atingir as metas propostas. 

 

3.2 FATORES MOTIVACIONAIS NO TRABALHO 

 

 Os fatores motivacionais dentro da empresa, pode se dar por um agrupamento 

de diversas ações, como: condições Físicas e Psicológicas do Trabalho. 

Em uma organização os colaboradores a uma sério de riscos, sejam eles: 

questões estruturais do local de trabalho, manuseio, procedimentos conduzidos de 

forma incorreta e fatores psicológicos que interferem diretamente na saúde do 

colaborador. Assim, para o colaborador alcance a produtividade esperada pela 

empresa, deve-se ocorrer uma relação mutua, mas a empresa deve oferecer um 

ambiente de trabalho seguro, para que o colaborador sinta essa segurança. 

(FERNANDES 1996, apud ANDRADE, 2012). 

O ambiente de trabalho é fator primordial para o bem-estar do colaborador, da 

equipe, proporcionando segurança, bem-estar; onde o colaborador por passar a sua 

maior parte do dia no trabalho, se sinta confortável resultando no aumento de sua 

produtividade, executando suas atividades sempre buscando eficiência. 

O ambiente de trabalho precisa ser bom, alegre, descontraído e desafiador, 

ofertando o mínimo de qualidade de vida, este aspecto chama-se humanização do 

ambiente de trabalho. Já no quesito psicológico, podemos citar: condições para 

desempenhar a função, horário de jornada de trabalho. (ANDRADE, 2012).  

 A empresa deve por legislação oferecer ao seu colaborador ambiente 

que atende as necessidades do indivíduo, treinamento referente as atividades 

desenvolvidas e programas de gestão de pessoas, visando no desenvolvimento de 

atividades (profissional) e atendimento psicológico dos colaboradores. 

A segurança no trabalho é administrada pela área “segurança do trabalho”, 

onde tem os cuidados com os aspectos: segurança industrial, higiene e organização 

nas frentes de trabalho, segurança do local de trabalho evitando acidentes, medicina 

do trabalho (exames periódicos), ginásticas laborais aos colaboradores. (ANDRADE, 

2012). 
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A área de segurança além de assegurar o bem-estar e segurança do 

colaborador, apresenta outros benefícios como: maior organização dos setores e 

tarefas; aumento da produtividade; redução dos custos evitando casos de 

afastamento por acidente. 

Necessário assim que as organizações possuam políticas de prevenção de 

acidentes de trabalho, normativas para utilização de EPIs (Equipamentos de 

segurança), normas que visam a higiene no local de trabalho (RIBEIRO, 2005). 

A segurança no trabalho é de extrema importância junto ao cuidado e bem-

estar do indivíduo. Empresas possuem áreas e profissionais especializados, podendo 

ser internos ou externos. O segurança do trabalho tem como responsabilidade realizar 

treinamentos, distribuição de equipamento de segurança (EPI), assim como prezar 

pela vida do colaborador. 

Segundo Bergamini e Beraldo (2007, p.32) “A avaliação de desempenho nas 

organizações é um veículo do aproveitamento do potencial individual das pessoas no 

trabalho.’’ 

 Já, Chiavenato (2004, p. 223) diz que “a avaliação do desempenho constitui um 

poderoso meio de resolver problemas de desempenho e melhorar a qualidade do 

trabalho e a qualidade de vida dentro das organizações 

A avaliação de desempenho tem como objetivo de avaliar o desempenho do 

colaborador, focando no alcance de melhores resultados. Para o colaborador, 

demonstrará seus pontos fracos e fortes, a fim de se desenvolver no ambiente de 

trabalho. 

A avaliação e desempenho tem sua aplicabilidade realizada pelo gestor da área 

nos colaboradores. De acordo com um estudo de caso realizado pelo departamento 

da PUC-Rio Campinas, levantou-se que a avaliação de desempenho tem como 

principais objetivos: 

• Tornar dinâmico o planejamento da empresa; 

• Conseguir melhorias na empresa voltadas à produtividade, qualidade e 

satisfação dos clientes, bem como em relação aos aspectos econômicos e 

financeiros; 

• Estabelecer os resultados esperados das pessoas na organização; 

• Obter o comprometimento das pessoas em relação aos resultados desejados 

pela empresa; 
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• Melhorar a comunicação entre os níveis hierárquicos na organização, criando 

clima de diálogo construtivo e eliminando dissonâncias, ansiedades e 

incertezas; 

• Dar orientação constante sobre o desempenho das pessoas, buscando 

melhorias; 

• Gerar informações; 

• Tornar claro que resultados são conseguidos através da atuação de todo o 

corpo empresarial; 

• Estabelecer um clima de confiança, motivação e cooperação entre os membros 

das equipes de trabalho; 

• Servir como um instrumento propagador de programas de qualidade e, 

conforme o método adotado, do próprio instrumento de gestão de qualidade; 

• Servir como importante instrumento coadjuvante em decisões de carreira, 

salários e participação nos resultados da empresa; 

• Servir como instrumento para levantamento de necessidades de treinamento e 

desenvolvimento. 

   A avaliação e desempenho no âmbito organizacional traz benefícios a empresa 

e ao indivíduo. Onde a empresa conhece seus colaboradores e suas necessidades, a 

fim de trabalha-las e os profissionais por ter a oportunidade de se desenvolverem.  

   A Avaliação de desempenho possui vários métodos, desde o mais simples aos 

mais complexos. Chiavenato (2004, p. 223), cita os métodos de avaliação mais 

utilizados, são eles: 

 

• Escalas gráficas: utiliza fatores de avaliação previamente definidos e 

graduados, utilizando-se uma tabela de dupla entrada. 

• Escolha forçada: é baseado em blocos de frases descritivas que focalizam os 

aspectos comportamentais, onde o avaliador escolhe a frase que mais se aplica 

ao avaliado. 

• Pesquisa de campo: é considerado um método complexo, pois se baseia no 

princípio da responsabilidade da função staff. É realizada uma entrevista com 

gerentes e o avaliador preenche um formulário a partir das informações 

coletadas. 
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• Método de incidentes críticos: método que busca levantar os pontos fortes e 

fracos, negativos ou positivos. 

• Lista de verificação: baseia-se em um check-list dos fatores de desempenho 

de cada colaborador, recebendo uma avaliação quantitativa. Sendo esse 

método é uma simplificação do método de escalas gráficas. 

Podendo a avaliação de desempenho ser realizada por diversas ferramentas, 

como citadas acima, que visam auxiliar no processo de levantamento de dados para 

que posteriormente sejam analisadas pela área de gestão de pessoas, sendo 

elaboradas ações a fim de atender as demandas levantadas. 

Assim o capítulo acima apresenta os fatores que possuem influência direta sobre 

o ser humano, demonstrando métodos que tem como objetivo alcançar a motivação 

pessoal e profissional do colaborador. 
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4. A IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 

A grande parte de nossas vidas e no nossos dias passamos em nosso trabalho, 

sendo assim a qualidade de vida no trabalho é de extrema importância. Pois quando 

a empresa apresenta um local onde o colaborador sente que possui benefícios, como 

limpeza, clima organizacional bom, segurança no trabalho, refeitórios, ambientes de 

descanso no almoço; faz com que o colaborador se sinta respeitado e confortável, 

aumentando assim a sua produtividade perante a empresa, como uma troca de 

respeito mútuo. 

Conforme Bowditch e Buono (2004), o termo qualidade de vida no trabalho teve 

como início a década de 1960 demonstrando a deficiência no local de trabalho, em 

relação aos efeitos do trabalho na saúde dos colaboradores e como melhorar a 

execução das atividades. 

Assim, a qualidade de vida no trabalho está diretamente ligada aos resultados 

da empresa e ao grau de satisfação do colaborador com suas funções. E, por isso, é 

de grande importância para as empresas manterem profissionais motivados pois 

quanto mais motivados eles estiverem, maior será os resultados produtivos da 

empresa. 

Já Albuquerque e França (1998), a qualidade de vida no trabalho pode ser 

conceituada como o conjunto de ações de uma organização, envolvendo o diagnóstico 

e a ações para melhoria sendo estas gerenciais, tecnológicas e estruturais sendo no 

ambiente interno ou externo da organização.  

Com o passar dos anos as empresas notaram que a qualidade de vida no 

trabalho tem aspectos que sofrem mudanças constantes, sendo necessário realizar 

levantamento destas e realizar ações para melhorias de alguns pontos sugeridos, a 

fim de atender as necessidades dos colaboradores. 

Para Ramos (1995), a qualidade de vida no trabalho tem como objetivo 

buscando identificar quais as necessidades que aspira como realização de vida o ser 

humano.A qualidade é um conjunto harmonioso e equilibrado de realização em níveis 

como: trabalho, saúde, lazer, sexo, família, espiritualidade. 

A qualidade de vida no trabalho com o desenvolvimento tecnológico, social e 

contemporâneo alteraram valores e conceitos do homem moderno, onde 

consecutivamente a qualidade de vida tornou-se uma preocupação constante. 
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Assim Rodrigues (1994), ressalta que a qualidade de vida no trabalho tem sido 

uma preocupação desde o início dos tempos, com outros aspectos, mas sempre com 

o objetivo de se preocupar com o bem-estar do colaborador. 

De um lado o desenvolvimento leva algumas pessoas a estados mais 

confortáveis de vida e de outro lado o empobrecimento e a busca constante por uma 

sociedade mais justa e equilibrada, demonstrando que o ideal do atendimento a 

qualidade de vida não foi atendido.  

Em tempos que a saúde e bem-estar do colaborador não eram prioridade e sim 

a produtividade em massa e lucratividade.  

A construção da qualidade de vida no trabalho ocorre quando se tem a visão 

da empresa e as pessoas como um todo, se chamando este fato de biopsicossocial. 

“O posicionamento  biopsicossocial é o fator diferencial nos diagnósticos, implantação 

de projetos, campanhas, criação de serviços voltados a preservação e o 

desenvolvimento de pessoas”. (ALBURQUERQUE E FRANÇA, 1998). 

A qualidade de vida demonstra a empresa pontos de melhoria apontadas por 

colaboradores, cabendo a área de gestão de pessoas analisar e elaborar ações que 

visam melhorar o ambiente interno da empresa quanto as necessidades que refletem 

a qualidade do colaborador durante sua jornada de trabalho. 

Walton (apud CHIAVENATO, 2008), cita a existência de oito fatores que afetam 

a qualidade de vida no trabalho, sendo apresentado no quadro abaixo: 

 

Figura 6 - Modelo de QVT de Walton 

 

 

Fonte: Chiavenato (2008, p. 489) 
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A figura apresentada acima descreve fatores e indicadores de qualidade de 

vida do trabalho, com foco na gestão de pessoas. As características apresentadas 

podem ser do ambiente de trabalho como da vivência do trabalhador no ambiente de 

trabalho. 

As Condições do Trabalho medi as condições no local de trabalho, envolvendo 

a jornada de trabalho, materiais e equipamentos para um ambiente saudável e 

execução das atividades. 

Já a Utilização e Desenvolvimento de Capacidades, está atrelada ao capital 

intelectual, onde ocorre a necessidade de reconhecimento das necessidades do 

colaborador, a incentivos a motivação, a capacidade do indivíduo de desempenhar 

suas funções e receber feedbacks visando a melhoria continua e evolução como 

profissional e ser humano. 

A Oportunidade de Crescimento e Segurança refere-se as políticas que 

descrevem a possibilidade de carreira, de crescimento pessoal e a segurança no 

emprego. 

O Constitucionalismo demonstra o quanto se cumpre o direito que o 

colaborador tem na organização; quanto a direitos trabalhistas, liberdade a expressão, 

entre outros. 

De acordo com Chiavenato (2008), refere-se ao termo qualidade de vida no 

trabalho cunhado por Louis David em 1970 que descrevia um projeto sobre desenhos 

e cargos; o qual se preocupava com a saúde e o bem-estar de forma geral no 

desempenho de atividades na organização.  

Já o Trabalho e Espaço Total de Vida é o equilíbrio entre a vida profissional e 

pessoal. Sendo apresentado pela responsabilidade social da empresa perante a 

comunidade, a qualidade dos produtos e serviços oferecidos. 

Dentre todos os aspectos, para Sucesso (1998), a qualidade de vida no 

trabalho abrange: renda capaz de satisfazer as necessidades pessoais e sociais; 

autoestima; equilíbrio entre trabalho e lazer; horários e condições de trabalho 

respeitando o ser humano; motivação; plano de carreira; respeito aos seus direitos; 

justiça nas recompensas; vida emocional equilibrada. 

No ambiente organizacional ocorre a valorização nas condições de trabalho 

como: ambiente físico, equipamentos, segurança, condições que satisfaçam as 

necessidades do colaborador, gerando o bem-estar e motivação. A qualidade de vida 
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no trabalho se dá pela capacidade de administrar o conjunto de ações a fim de 

elaborar diagnósticos gerando ações de melhoria na organização, seja este na parte 

estrutural, em inovações gerenciais; sempre atrelados com a cultura e missão da 

empresa com foco absoluto no bem-estar do colaborador.  

A Integração Social na Organização demonstra a igualdade de oportunidades 

independente de gênero, classe social, idade, raça, etc 

Para Vieira e Hanashiro (apud VIEIRA, 1996), ressaltam que as melhorias nas 

condições de trabalho devem ser realizadas em todas as funções indiferente de nível 

hierárquico, sendo trabalhadas as variáveis comportamentais, ambientais e 

organizacionais, sendo estas junto a política de Recursos Humanos, a fim de obter 

um resultado satisfatório para o funcionário como para organização. Trabalhando 

assim o conflito existente entre capital e o trabalho. 

Considerando a necessidade das organizações em melhorar continuamente a 

sua gestão, uma das estratégias que devem ser consideradas é o desenvolvimento 

constante dos recursos humanos, a partir das necessidades e expectativas dos seus 

profissionais. 

           Já Quirino e Xavier (apud BURIGÓ, 1997), a qualidade de vida no ambiente de 

trabalho tem como objetivo a satisfação das necessidades das pessoas. Afetando 

diretamente atitudes pessoais e comportamentais como: criatividade, aceitar 

mudanças, resiliência, motivação; sendo fatores importantes para a produtividade do 

indivíduo.  

Pode-se ressaltar que a palavra que demonstra a qualidade de vida no trabalho 

é respeito e não somente a produtividade, mas ao humanismo. O ambiente de trabalho 

saudável e motivador pode gerar envolvimento e valorização, pelos colaboradores, 

criando vínculos mais fortes e duradouros. 

A qualidade de vida no trabalho é importante, não só para empresas que 

buscam ter colaboradores mais produtivos e motivados, como também aos próprios 

profissionais que querem evoluir como pessoas e crescer em suas carreiras. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho atendeu o objetivo proposto abordando os aspectos: conceito sobre 

Qualidade de Vida dentro do ambiente de trabalho; identificando os fatores geradores 

da motivação; apontando a importância da qualidade de vida no trabalho. 

O tema Qualidade de vida no trabalho é de suma importância em todas as 

organizações, tendo em vista que o capital humano é o bem mais precioso da empresa 

e o atendimento de suas necessidades básicas proporcionam a sua satisfação na vida 

pessoal e na realização do trabalho sendo essenciais para o alcance dos objetivos da 

empresa. 

Atendeu se aos objetivos específicos, sendo desenvolvido os tópicos qualidade 

de vida no trabalho; fatores motivacionais; remuneração e benefícios sociais, fatores 

motivacionais no trabalho; a importância da qualidade de vida no trabalho. 

Apresentando assim como resultados que a organização pode motivar o 

trabalhador de diversas formas, criando um ambiente de trabalho onde o indivíduo se 

sinta bem; um ambiente participativo, onde colaboradores e líderes se integrem, 

sempre partindo da compreensão de atendimento as necessidades do indivíduo.  

O trabalho é vital a todos os indivíduos, sendo assim cabe as organizações 

atender as necessidades dos indivíduos e saber potencializar suas habilidades 

técnicas, comportamentais; para que o mesmo se sinta parte da organização, o 

motivando. O indivíduo motivado, prospera de forma pessoal e profissional, pois tem 

suas necessidades atendidas e possui confiança no desenvolvimento de suas ações. 
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