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RESUMO 

 

O objetivo da realização deste estudo, foi mostrar como a Qualidade de Vida pode impactar, de forma 
positiva e negativa, na vida psicológica dos trabalhadores e apontar como a gestão das organizações 
pode mudar resultados negativos, que na maioria das vezes, são causados pela falta de empatia na 
relação com seu colaborador. Para isto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica. A constante mudança 
no ambiente corporativo gera incertezas e muitas vezes insegurança dentro das organizações, que 
estão sempre em busca de acompanhar essas mudanças e não perderem lugar e nem se tornarem 
saturadas no mercado. Por esta razão o ambiente de trabalho acaba se caracterizando pelos 
sentimentos de pressão, ansiedade, insegurança e falta de motivação, o que acaba por gerar nos 
colaboradores a desmotivação dentro do ambiente em que estão inseridos, consequentemente estes 
não colaboram para os resultados positivos almejados pela organização. Após a realização deste 
estudo, conclui-se que tanto as pessoas como a organização têm papel fundamental para a resolução 
deste problema e se obtenha tanto bons resultados para a empresa como satisfação profissional e 
pessoal ao trabalhador. Para tanto, é necessário que haja um planejamento e uma boa gestão de 
pessoas dentro das organizações, que através do reconhecimento e incentivos ao trabalhador construa 
se uma relação de confiança mútua que trará satisfação e benefícios para ambas as partes. A qualidade 
de vida no trabalho deve ser uma questão de extrema importância para a organização, uma boa gestão 
deve ser feita para satisfazer todas as partes envolvidas e sanar possíveis conflitos existentes. 
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ABSTRACT 

 
 
The objective of this study was to show how the Quality of Life can positively and negatively impact on 
the psychological life of workers and to point out how the management of organizations can change 
negative results, which are most often caused by the lack of empathy on the part of the company in the 
relationship with its collaborator. For this, a bibliographical research was carried out. The constant 
change in the corporate environment generates uncertainties and often insecurity within organizations, 
which are always looking to follow these changes and not lose their place or become saturated in the 
market. For this reason, the work environment ends up characterized by feelings of pressure, anxiety, 
insecurity and lack of motivation, which leads to the lack of motivation among employees in the 
environment in which they are inserted and, consequently, they do not contribute to the positive results 
organization. After this study, it was concluded that both individuals and the organization have a 
fundamental role to solve this problem and obtain both good results for the company as well as 
professional and personal satisfaction to the worker. For this, it is necessary that there be planning and 
good management of people within the organizations, which through the recognition and incentives to 
the worker builds a relationship of mutual trust that will bring satisfaction and benefits to both parties 
involved. Quality of life at work should be a matter of paramount importance to the organization, good 
management should be done to satisfy all parties involved and remedy possible conflicts. 
 
Keywords: Quality, Work, Management, Satisfaction. 



2 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O ambiente corporativo passa por constantes mudanças, que vem gerando 

dentro das organizações muitas incertezas e impactando diretamente no desempenho 

dos trabalhadores e nos resultados buscados pela organização. 

Avanço tecnológico, aumento da competitividade de mercado, instabilidade no 

cenário econômico, são exemplos de algumas preocupações dos gestores do mundo 

corporativo, que parecem viver sob estado de tensão constante, sem conseguir prever 

ou se antecipar às muitas das mudanças. Esses fatores acabam por gerar um clima 

de ansiedade, cobrança e pressão que influenciam diretamente no ambiente de 

trabalho.  

Pode se entender o modo de gestão como um conjunto de atividades realizadas 

pela organização para a execução de um objetivo ou meta específica.  

Conforme Dutra (2002) as mudanças por que passam as organizações não 

estão ligadas somente às suas estruturas, os seus produtos ou seus mercados, mas 

afetam principalmente os seus padrões comportamentais ou culturais e também os 

padrões políticos ou relações internas e externas de poder.  

A produtividade e eficiência das organizações, na maioria das vezes, se 

relaciona aos baixos custos de produção com elevado padrão de qualidade e 

participação no mercado. 

Os trabalhadores ficam submetidos aos vários tipos de pressão: atingimento de 

metas, baixos custos, qualidade total entre outras e as organizações parecem exigir 

cada vez mais de seus colaboradores, porém esta exigência pode não ocorrer de 

maneira saudável.  

Os fatores psicológicos e sociais também influenciam no ambiente de trabalho. 

Segundo Davis; Newstron (1991), quando as pessoas entram numa organização, 

trazem consigo certas forças e necessidades que prejudicam seu desempenho no 

ambiente de trabalho. Algumas vezes, são facilmente perceptíveis, mas na maioria 

das vezes essas tais forças e necessidades são difíceis de determinar e satisfazer, 

além de mudarem muito de uma pessoa para outra, uma vez que cada pessoa é única 

e sua “bagagem” de vida também.  

A realização deste trabalho é importante para que as organizações, sabendo 

que o clima organizacional influencia diretamente os resultados e bem-estar de seus 
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colaboradores, busquem sempre por um ambiente de trabalho agradável que os 

motivem a atingir as metas propostas de maneira saudável.  

Este trabalho tem por objetivos: analisar como fatores de gestão na forma de 

cobrar resultado pode diminuir os impactos psicológicos negativos nos colaboradores.  

Identificar como a relação empresa/colaborador pode trazer benefícios para ambos. 

Por fim, mostrar como a qualidade de vida no trabalho pode influenciar diretamente 

na vida das pessoas inseridas no ambiente e trazer tanto benefícios como também 

malefícios no aspecto profissional e pessoal. 

 

2 AMBIENTE CORPORATIVO 

 

O mundo corporativo passa por constantes e profundas mudanças. Essas 

mudanças são responsáveis por diversas alterações na estrutura física, diversas 

alterações no ambiente interno e externo das organizações e na estrutura emocional 

das pessoas, que na maioria das vezes não conseguem acompanhar no mesmo ritmo 

frenético e acabam por se tornar ambientes desagradáveis devido ao clima de 

incerteza, medo e pressão. 

Wood Jr. (1995, p. 190) define mudança organizacional, como: “Qualquer 

transformação de natureza estrutural, estratégica, cultural, tecnológica, humana ou de 

qualquer outro componente, capaz de gerar impacto em partes ou em conjunto da 

organização”. 

As organizações precisam estar bem estruturadas para que consigam 

acompanhar essas muitas mudanças, para tanto devem adquirir uma postura de 

organização-aprendiz, que está sempre disposta a conhecer novos caminhos, 

aprender novas habilidades e capacidades.  

Aparece então a teoria da contingência para estudar a ligação entre ambiente 

e organização. 

 

A abordagem contingencial salienta que não se alcança a eficácia 
organizacional seguindo um único e exclusivo modelo organizacional, ou 
seja, não existe uma forma única e melhor para organizar no sentido de se 
alcançar os objetivos variados das organizações dentro de um ambiente 
também variado. [...]. Diferentes ambientes requerem diferentes desenhos 
organizacionais para obter eficácia. (CHIAVENATO, 2001, p. 351). 
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Neste sentido, pode se entender que a partir de cada modelo de organização 

se encontra uma forma de gestão específica e única para o alcance de objetivos e 

obtenção de resultados positivos. 

Sendo assim, Chiavenato (2001) diz, as diferenças no ambiente fazem com que 

as empresas adotem novas estratégias e essas novas estratégias exigem estruturas 

organizacionais diferenciadas. “ 

 

2.1 Avanços Tecnológicos 

 

O avanço tecnológico é um fator muito significativo dentro do ambiente 

corporativo. São muitos os avanços da tecnologia e ela está em toda parte, está 

presente no dia-a-dia de todas as organizações, seja em seus produtos, processos ou 

na sua gestão.  

 

O fluxo da tecnologia não é contínuo, mas sim uma série de explosões de 
novos desenvolvimentos. Em consequência, o preço exigido para o progresso 
que ela traz é que as pessoas precisam se adaptar a mudanças inesperadas. 
(DAVIS; NEWSTROM, 2001, p.102). 

 

As organizações têm o desafio de conciliar os crescentes avanços tecnológicos 

com o bem-estar de seus colaboradores através de uma boa qualidade de vida no 

ambiente de trabalho. Para Davis e Newstrom (2001, p. 148):  

 

A QVT produz um ambiente de trabalho mais humanizado. Seu objetivo é 
servir tanto às aspirações mais altas dos trabalhadores quanto às suas 
necessidades mais básicas. Ela procura aproveitar as habilidades mais 
refinadas dos trabalhadores e propiciar um ambiente que os encorajem a 
desenvolver suas capacidades.  

 

De acordo com Chiavenato (1999, p.30), “na era da informação, as 

organizações requerem agilidade, mobilidade, inovação e mudanças necessárias 

para enfrentar as novas ameaças e oportunidades em um ambiente de intensa 

mudança e turbulência. ” 

No crescente desenvolvimento global, as organizações que não buscam 

adequar seus sistemas e processos de trabalho podem acabar saturadas dentro do 

mercado. 

Segundo Laudon e Laudon (2004): todos afirmam que conhecer sistemas de 

informação para os administradores, sem a ajuda destes sistemas dificilmente a 
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empresa conseguirá sobreviver e crescer no mercado, os sistemas podem oferecer e 

auxiliar as empresas a lançar novos produtos ou serviços, alcançar mais objetivos, 

reorganizar sua estrutura de trabalho e até mesmo transformar a maneira de gestão 

do negócio. 

Neste sentido, é de extrema importância que as organizações trabalhem 

sempre por uma agilidade maior com relação aos avanços tecnológicos e possa se 

manter competitiva. 

 

2.2 Aumento da Competitividade e Instabilidades do Cenário Econômico  

 

Cada vez mais a competitividade no mercado vem aumentando, novas 

empresas, nos produtos, novos serviços, novas tecnologias e novos concorrentes. Por 

este motivo as organizações vivem sob constante pressão para acompanhar esses 

eventos e não caírem na saturação de mercado e nem deixar que seus produtos e 

serviços se tornem obsoletos. 

Para Limongi-França (2004, p.44) a produtividade é “o grau de aproveitamento 

pelos meios utilizados para produzir serviços e bens, a perspectiva é aproveitar ao 

máximo os vários recursos disponíveis para chegar no resultado desejado, e 

superando o mercado competitivo”. 

A instabilidade do cenário econômico também vem trazendo preocupações e 

incertezas para os gestores. Muitas organizações vêm se perguntando como devem 

se posicionar diante do atual cenário econômico, caracterizado por diversos fatores 

que influenciam diretamente nas mesmas, dentre eles, a submissão diante da política 

partidária, pela falta de investimento em infraestrutura, falta de planejamento, etc.  

A submissão diante da política partidária é um dos fatores que atualmente tem 

se vivenciado bastante, a política social acaba por se tornar inferior, uma vez que não 

está no poder e controle de tudo. Tem se visto o quanto a política partidária pode 

mudar totalmente o cenário econômico, e o mercado acaba se tornando um refém 

dessas mudanças e consequentemente as organizações que nele estão inseridas. 

Assim sendo, diante de tantas barreiras é inevitável dentro das organizações 

os sentimentos de pressão e incerteza que resultam na dificuldade de conciliar o 

processo de alcance de metas e execução de objetivos com a qualidade de vida no 

trabalho, o que vem ocasionando um clima organizacional negativo e desmotivação 

nos trabalhadores. 
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3 A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 

O conceito de construção de qualidade de vida no trabalho (QVT), está 

diretamente ligado ao momento em que as pessoas das organizações são 

reconhecidas como seres humanos, em seus sentimentos, qualidades, defeitos, 

habilidades, autoestima e não apenas como peças, como na maioria são vistas.  

Chiavenato (2004, p.448) afirma que para “alcançar qualidade e produtividade, 

as organizações precisam ser dotadas de pessoas participantes e motivadas nos 

trabalhos que executam e recompensadas adequadamente por sua contribuição”. 

Como afirma Rodrigues (1994, p.76), “a qualidade de vida no trabalho tem sido 

uma preocupação do homem desde o início de sua existência com outros títulos em 

outros contextos, mas sempre voltada para facilitar ou trazer satisfação e bem-estar 

ao trabalhador na execução de sua tarefa”. 

Segundo Fernandes (1996, p. 46), “QVT deve ser considerada como uma 

gestão dinâmica porque as organizações e as pessoas mudam constantemente; e é 

contingencial porque depende da realidade de cada empresa no contexto em que está 

inserida”.  

A qualidade de vida no trabalho visa o bem-estar profissional e pessoal do 

trabalhador e tem sido prioridade na vida do ser humano, que não só pensa mais em 

recompensas financeiras, mas também deseja a satisfação pessoal. Para Matos 

(1997, p. 40) 

 

Não há Qualidade de Vida no Trabalho sem Qualidade Total, ou seja, sem 
que a empresa seja boa. Não confundir QVT com política de benefícios, nem 
com atividade festiva de congraçamento, embora essas sejam importantes 
em uma estratégia global. A qualidade tem a ver, essencialmente com a 
cultura da organização. São fundamentalmente os valores, a filosofia da 
empresa, sua missão, o clima participativo, o gosto por pertencer a ela e as 
perspectivas concretas de desenvolvimento pessoal que criam a identificação 
empresa – empregado. O ser humano fazendo a diferença na concepção da 
empresa e em suas estratégias.  

 

As pessoas estão buscando satisfazer as suas necessidades como um todo. A 

satisfação profissional e pessoal tem se tornado prioridade na vida dos colaboradores, 

o equilíbrio nessas áreas é o que se pode entender como uma satisfação total do 

indivíduo, aquilo que o deixará realizado, com autoestima e motivado a melhorar cada 

vez mais. 
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O equilíbrio desses dois aspectos é fundamental para que haja uma boa 

qualidade de vida, as satisfações tanto pessoais quanto profissionais devem ser 

pesadas como numa balança, em que se ambos não estão no mesmo nível, um destes 

pode ser prejudicado.  

Segundo Davis e Newstron (1992, p.123), “satisfação no trabalho representa 

uma parcela da satisfação da vida [...] a satisfação no trabalho influencia também o 

sentimento de satisfação global com a vida de uma pessoa”. 

Mas nem sempre essa é uma tarefa fácil, conciliar a vida profissional com a 

pessoal vem se tornando um desafio cada vez mais complicado, uma vez que muitos 

fatores, tanto internos como externos, influenciam diretamente nesses aspectos. 

Conforme Chiavenato (2006) a qualidade de vida no trabalho pode afetar as 

atitudes e o comportamento das pessoas, que são responsáveis pela sua 

produtividade, influencia na motivação, na aceitação e adaptação às mudanças no 

ambiente de trabalho.  

Rodrigues (1994, p. 82-85) coloca oito categorias conceituais que podem ajudar 

a construir uma estrutura para analisar as características da Qualidade de Vida no 

Trabalho. As mais importantes segundo ele são: 

 Compensação adequada e justa: o colaborador é compensado pela forma 

como realiza o trabalho que é esperado dele.  

 Condições de trabalho: as condições do ambiente físico do trabalho, o 

cuidado com doenças e acidentes, visa o bem-estar e a proteção do 

colaborador, melhores condições para pessoas com maior idade  

 Uso e Desenvolvimento de Capacidades: perceber a capacidade das 

pessoas, os seus potenciais e investir sempre no seu desenvolvimento. 

 Oportunidades de Crescimento e Segurança: oferecer ao colaborador a 

oportunidade de crescer na organização, oferecer mais estabilidade e 

incentivos para que estes queiram fazer um plano de carreira junto à 

organização. 

 Integração Social na Organização: não deve haver diferenças com relação a 

raça, religião, cor, sexo, nacionalidade, personalidade, visual, sendo sempre o 

exemplo de integração.   
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 Constitucionalismo: o colaborador deve ter seus diretos e deveres bem 

esclarecidos, para que se sinta seguro dentro da organização e tenha um 

tratamento ideal em todas as questões.  

 O trabalho e o espaço pessoal de Vida: a busca do equilíbrio entre a vida 

profissional e pessoal, crescimento profissional, progresso e valorização.  

 Relevância Social do Trabalho na Vida:  diz respeito a uma postura errada 

por parte da organização com seus colaboradores, resultando em insegurança 

e afetando a autoestima do mesmo, que não vê oportunidade de progresso e 

acaba por depreciar o seu valor.  

A abrangência desta temática incorpora tanto os aspectos individuais e 

subjetivos, as pessoas que estão inseridas em um ambiente de trabalho agradável 

tendem a ser mais produtivas, felizes e eficazes em suas tarefas, como também dos 

recursos, estrutura organizacional e posicionamento da liderança. 

 

3.1 Saúde e Segurança no Ambiente de Trabalho 

 

Quando se fala em saúde e segurança no trabalho, logo se pensa no aspecto 

físico de segurança e na prevenção contra acidentes de trabalho.  

Os gestores parecem mais preocupados com os riscos e custos que os 

acidentes físicos podem causar, com relação a afastamento, compensações e 

reintegração do trabalhador e acabam por esquecer também do aspecto de saúde 

emocional. Muitos desses acidentes podem ser causados por uma insatisfação ou 

enfermidade emocional. Os gestores estão muito ligados à racionalidade, e numa 

organização é necessário que as pessoas sejam percebidas, quais são suas 

capacidades, seus pontos positivos e negativos, as coisas que as motivam, portanto 

é essencial que os gestores possuam também capacidades pessoais e interpessoais. 

Como afirma Araujo (2004, p.20) “a responsabilidade pela vida e saúde do 

trabalhador e da população recai sobre o Estado e as organizações, cabendo aos 

trabalhadores colaborar para o sucesso da implementação das ações estabelecidas.” 

Sendo assim, pela falta de conhecimento e de habilidades humanas da parte 

dos gestores, as pessoas que estão neste ambiente acabam por adoecer pela forma 

de gestão com que veem sendo conduzidas.  
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Para Colenghi (2003) o ambiente de trabalho de qualidade é um lugar que 

transmita ao colaborador tranquilidade, segurança, higiene, saúde. A remuneração 

deve ser adequada e justa conforme a complexidade e responsabilidade de suas 

atividades, direitos e deveres fornecidos ao colaborador de acordo com a legislação 

trabalhista, buscar sempre formas de motivar, reconhecer e satisfazer as 

necessidades profissionais e pessoas, ajudar a melhorar o sentimento de estresse e 

pressão. 

A saúde e segurança no trabalho devem ser vistas também no sentido mental 

e emocional, e não apenas no físico. Assim como os acidentes de trabalho levam a 

consequências prejudiciais à saúde física do colaborador, as más condutas como 

assédio moral, tratamento abusivo, excesso de trabalho e etc. causam consequências 

na saúde mental e emocional. 

 

4 ASSÉDIO MORAL E CONSEQUÊNCIAS A SAÚDE 

 

O assédio moral pode ser entendido como o desequilíbrio em uma relação, ou 

seja, ocorre quando uma das partes apresenta um comportamento abusivo, no sentido 

de impor à outra, e pode causar danos graves à vítima.   

Segundo Barros: 

 

O assédio moral está diretamente ligado à nossa própria estrutura emocional 
e sentimental, a que chamamos de caráter. Trata-se, pois, de um atentado 
contra a dignidade humana, que de início se manifesta nos ambientes familiar 
e escolar, e que mais tarde, na vida adulta, pode chegar ao ambiente de 
trabalho e em outras áreas da sociedade, em forma de potencial ração 
negativa decorrente de ciúmes, invejas e rivalidades quando se depara com 
exibição de valores, relato de brilho e glória. Nessas situações, o Direito 
busca a proteção à dignidade da vítima, fato que justifica a punição do 
assédio moral, sendo este o seu fundamento. (BARROS, 2005, p. 871-872). 

 

Dentro do ambiente de trabalho o assédio moral pode ser caracterizado pelas 

condições de trabalho, ocorrem no relacionamento atitudes e condutas negativas por 

parte dos chefes com os seus colaboradores. 

Para Bobroff e Martins (2013) o diagnóstico de tais situações sociais é 

caracterizado por pequenas atitudes direcionadas sempre ao alvo. Estas atitudes não 

acontecem de forma brutal, instantânea e perceptível, como se verifica, por exemplo, 

na tortura física. ”  
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A vítima que sofre com o assédio moral passa a ser isolada, humilhada, 

ridicularizada e até mesmo desacreditada diante dos demais colaboradores. 

A decorrente prática do assédio moral causa à vítima muitos danos, afeta sua 

vida particular, suas relações sociais, afetivas e acaba por gerar danos físicos à saúde 

física, mental e emocional. 

A psiquiatra francesa Marie-France Hirigoyen descreve os sentimentos das 

vítimas: 

 

As agressões ou humilhações permanecem inscritas na memória e são 
revividas por imagem, pensamentos, emoções intensas e repetitivas, seja 
durante o dia, com impressões bruscas de iminência de uma repetição 
idêntica, ou durante o sono, provocando insônias e pesadelos. As vítimas têm 
necessidade de falar dos acontecimentos traumatizantes, mas a evocações 
do passado levam, todas as vezes, às manifestações psicossomáticas 
equivalentes ao medo. Elas apresentam distúrbio de memória e de 
concentração. Por vezes perdem o apetite, ou tem, pelo contrário, condutas 
bulímicas, que aumentam seu consumo de álcool ou de fumo.  (HIRIGOYEN, 
2002, p. 182). 

 

As consequências causadas pelo assédio moral são inúmeras, em casos 

extremos pode levar até ao suicídio da vítima.  

Neste sentido, pode se concluir que a saúde tanto física quanto mental e 

emocional, deve ser uma prioridade dentro das organizações.  

 

Qualquer mudança no ambiente de trabalho gera um impacto negativo ou 
positivo sobre a percepção na qualidade de vida do trabalhador, pois o 
trabalho ocupa o centro da vida das pessoas. Portanto, ele deve promover a 
saúde, o equilíbrio físico e psicoemocional, visto que para o trabalhador ter 
uma boa qualidade de vida total é necessário ter boas condições de trabalho 
(MENDES, 2008, p.160).  

 

As condições de trabalho, o ambiente e o clima que os colaboradores estão 

inseridos devem oferecer a eles segurança, para tanto as organizações devem colocar 

em primeiro plano o bem-estar físico e emocional de todos os envolvidos no processo 

de trabalho. 

 

5 CLIMA ORGANIZACIONAL 

Clima organizacional pode ser entendido como a percepção dos trabalhadores 

em relação ao ambiente de trabalho em que estes estão inseridos, e está ligado 

diretamente com a cultura da organização. De acordo com Chiavenato (1999a, p.440): 
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O clima organizacional reflete o modo como as pessoas interagem umas com 
as outras, com os clientes e fornecedores internos e externos, bem com o 
grau de satisfação com o contexto que as cerca. O clima organizacional pode 
ser agradável, receptivo, caloroso e envolvente, um extremo, ou 
desagradável, agressivo, frio e alienante em outro extremo. 

 

Para Bergamini e Coda (1997, p. 98), “Clima Organizacional nada mais é do 

que o indicador do nível de satisfação (ou insatisfação) experimentado pelos 

empregados no trabalho. ” 

O clima organizacional deve ser constantemente avaliado, para que haja 

sempre uma relação positiva da gestão com os trabalhadores, pois é através desta 

relação que se encontrará a melhor forma de conciliar os resultados positivos para a 

organização com a satisfação profissional e pessoal do trabalhador. 

O clima organizacional caracterizado por sentimentos de ansiedade, tensão e 

hostilidade pode resultar na desmotivação dos colaboradores e interferir nos 

resultados de maneira negativa, pois aumenta o sentimento de insegurança, de 

antipatia entre os membros da equipe e de baixa cooperação. Os trabalhadores 

sentem se constantemente pressionados e, desta forma, infelizes no ambiente em que 

se encontram. 

O contrário também parece verdadeiro, um clima favorável, aumenta a 

confiança entre as pessoas, melhora a comunicação, diminui a insegurança dos 

trabalhadores e canaliza energia positiva, essencial para a consecução dos objetivos.   

A forma de liderança exercida dentro da organização influencia diretamente no 

clima organizacional, conforme Chiavenato (2004, p. 6-7) 

 

A Gestão de Pessoas é uma área muito sensível à mentalidade que 
predomina nas organizações. Ela é contingencial e situacional, pois depende 
de vários aspectos, como a cultura que existe em cada organização, da 
estrutura organizacional adotada, das características do contexto ambiental, 
do negócio da organização, da tecnologia utilizada, dos processos internos e 
de uma infinidade de outras variáveis importantes. 
 

O ambiente de trabalho deve refletir ao colaborador sentimentos de segurança, 

bem-estar, amizade, colaboração e confiança. A relação com os colegas de trabalho 

e com a liderança deve ser uma relação positiva de compartilhamento, afeto e 

respeito.  
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5.1 Liderança como fator de Melhoria de Clima Organizacional 

 

Cada vez mais as organizações vêm estudando como deve ser o estilo de 

liderança ideal. Esse tema passou a ser abordado com frequência, e se tornou uma 

realidade para aqueles que buscam melhorias no ambiente de trabalho, uma melhor 

interação com os colaboradores e assim conseguir o resultado de um melhor clima 

organizacional. 

 

5.1.1 Conceito de Liderança 

 

Dentro da literatura existem muitos conceitos para definir a palavra liderança. 

Para Chiavenato (1994, p.137), liderança é “uma influência interpessoal 

exercida em uma dada situação e dirigida através do processo de comunicação 

humana, para consecução de um ou mais objetivos” 

Ampliando esse conceito Useen (1999) afirma, liderar não é apenas a arte de 

conquistar seguidores, mas saber quantos líderes surgiram entre esses seguidores. 

Neste contexto pode se entender então, que a liderança é a arte de influenciar 

as pessoas para atingirem um objetivo em comum de forma compartilhada. 

 

5.1.2 A Importância do Líder na Organização 

 

O líder é aquele que inspira seus seguidores, que faz com que estes queiram 

segui-lo, não somente por ser o líder, mas sim por sentirem respeito e admiração pelo 

papel que este desempenha dentro do ambiente de trabalho. 

Segundo Monteiro (2008), líderes vencedores são aqueles que usam seus 

talentos para ensinar novas gerações de líderes, fazendo tornar perceptível os 

talentos que são sempre procurados. 

Complementam Marinho e Oliveira (2005, p. 128) “verdadeiros líderes não 

criam liderados, formam outros líderes – energizados e autônomos. ” 

O líder possui papel fundamental dentro da organização, portanto é de extrema 

importância que este possua as características e habilidades e as trabalhe de forma 

bem clara junto a seus seguidores. O líder pode transformar o clima organizacional, 

ele busca sempre priorizar as necessidades da organização junto com as dos 

colaboradores, assim ele não ordena e nem controla, mas se mostra interessado em 
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atingir os objetivos de forma unida com os demais, trabalhando a organização como 

um todo. 

Entretanto, a participação do grupo é fundamental no trabalho de liderança para 

um melhor clima, e isto depende de como o líder se posiciona diante dos seus 

seguidores. 

De acordo com Matos (1980, p.48) “o nível de participação do grupo depende 

do modo como o líder utiliza o poder de autoridade. Quando este centraliza a decisão, 

declina a participação grupal, quando utiliza menos sua autoridade, estimula o 

envolvimento da equipe na solução dos problemas. ”  

Sendo assim, pode se entender que a liderança é um fator determinante para 

um bom clima organizacional. Uma liderança focada nas relações, trabalhos em grupo 

e valorização tem o poder de diminuir os sentimentos de pressão e medo dos 

colaboradores diante daquele que os lidera e faz com que estes se sintam satisfeitos 

e felizes no ambiente que estão. 

 

5.2 Comportamento Organizacional 

 

O Comportamento Organizacional é a área que estuda o comportamento dos 

indivíduos que estão inseridos em um ambiente de trabalho.  

Para Robbins (2005), “é o campo de estudos que investiga o impacto que 

indivíduos, grupos e a estrutura têm sobre o comportamento dentro das 

organizações”. Trata se da percepção de como esses comportamentos têm se 

relacionado com a estrutura da organização. 

As pessoas estão sempre buscando a satisfação das suas necessidades 

fisiológicas e também buscam serem aceitas dentro de uma sociedade, no que diz 

respeito às necessidades de auto realização. É papel da administração perceber 

aquilo que influencia na satisfação dessas necessidades para que estas possam ser 

realizadas. Chiavenato afirma que o conceito de motivação, no nível individual, conduz 

ao de clima organizacional, no nível da organização. 

 

Os seres humanos estão continuamente engajados no ajustamento a uma 
variedade de situações, no sentido de satisfazer suas necessidades e manter 
um equilíbrio emocional. Isto pode ser definido como um estado de 
ajustamento. Tal ajustamento não se refere somente à satisfação das 
necessidades fisiológicas e de segurança, mas também à satisfação das 
necessidades de pertencer a um grupo social de estima, e de auto realização. 
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É a frustração dessas necessidades que causa muitos dos problemas de 
ajustamento. Como a satisfação dessas necessidades superiores depende 
particularmente daquelas pessoas que estão em posições de autoridade, 
torna-se importante para a administração compreender a natureza do 
ajustamento e do desajustamento das pessoas (CHIAVENATO, 2002, p. 94). 

 

Segundo os autores Garret e Tachizawa (2006, p.103) “O clima organizacional, 

no contexto das organizações, influencia o estado motivacional das pessoas que, por 

sua vez, são influenciadas por ele. ”  

Portanto, pode se entender que o comportamento organizacional é o reflexo de 

como está o ambiente em que o colaborador está inserido, aquilo que ele percebe e 

a forma como reage com aquilo que vivencia. 

 

5.3 Sistema de Recompensa como Fator Motivacional 

 

Miles (1975 apud CHIAVENATO, 2006, p. 292), classifica os sistemas de 

recompensa como:  

 

O pacote total de benefícios, que a organização coloca à disposição de seus 
membros, e os mecanismos e procedimentos pelos quais estes benefícios 
são distribuídos. Não apenas salários, férias, promoções para posições mais 
elevadas (com maiores salários e benefícios) são considerados, mas também 
recompensas com garantia de segurança no cargo, transferências laterais 
para posições mais desafiantes ou para posições que levem a um 
crescimento e a várias formas de reconhecimento por serviços notáveis.   

 

Existem muitos fatores que podem influenciar na motivação dos trabalhadores 

e muitas vezes estes fatores podem passar despercebidos aos olhos da gestão, que 

só conseguem enxergar os números e buscar os resultados. 

Para Loebler (2010), a necessidade de mudanças gerou a discussão de novas 

formas de remunerar os colaboradores, sendo unanime a visão que a remuneração 

variável surge como oportunidade de ganho ao empregado. 

De acordo com Robbins (2005, p. 17), “se a empresa tiver um sistema de 

recompensas entendido pelos funcionários como algo pelo qual “vale a pena” ter um 

bom desempenho, essas recompensas vão reforçar e encorajar a continuação do bom 

desempenho”. E o autor continua afirmando que “motivação é o processo responsável 

pela intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance 

de uma determinada meta”. (ROBBINS, 2005, p.132). 
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Bergamini (1993, p. 19) afirma que “a motivação cobre uma grande variedade 

de aspectos comportamentais. A diversidade de interesses percebida entre os 

indivíduos permite aceitar, de forma razoavelmente clara, que as pessoas não fazem 

as mesmas coisas pelas mesmas razões”. 

A insatisfação com a liderança, a falta de incentivo e reconhecimento, 

sentimento de desvalorização, excesso de trabalho, pressão para obtenção de 

resultados, etc. são alguns dos fatores que influenciam diretamente na desmotivação 

e consequentemente na causa de resultados negativos. 

De acordo com Maximiano (2004) sempre foi evidente que a administração não 

iria muito longe se as pessoas não fossem consideradas em sua totalidade, e não 

apenas como objetos dentro da organização e sim parte importante do processo de 

administrar. 

O sistema de recompensas pode ocorrer de muitas maneiras, pois existem 

muitas formas de motivação através das recompensas. Como afirma Dutra (2002) 

 

A organização tem várias formas de concretizar recompensas, desde o 
reconhecimento formal por uma contribuição da pessoa por meio de um 
elogio público ou não, de uma carta pessoal ou um prêmio como viagens, até 
um aumento salarial ou uma promoção para posições organizacionais com 
desafios maiores. (DUTRA 2002 apud ARAÚJO, 2006, p. 51). 

 
Desta forma, pode se entender que cada organização tem o seu sistema de 

recompensas específico, baseado naquilo que conhecem de seus colaboradores e 

assim sabendo aquilo que os motiva e satisfaz. 

 

6 RECURSOS HUMANOS 

 

Nos dias atuais o termo Recursos Humanos vem sendo substituído por Gestão 

de Pessoas. 

“Gestão de Pessoas é a função gerencial que visa à cooperação das pessoas 

que atuam nas organizações para o alcance dos objetivos tanto organizacionais 

quanto individuais” (GIL, 2006, p.17).  

É a parte da organização a qual cabe cuidar e gerir as pessoas. No 

recrutamento, na seleção, no treinamento e nos demais processos pessoais. 

Para Robbins (2010, p. 75) “trabalhos atraentes que proveem treinamento, 

variedade, independência e controle, contenta a maioria dos funcionários”. 
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Sendo assim, quanto mais a organização se interessa em promover 

oportunidades e crescimento para os trabalhadores mais eles ficarão motivados a 

crescer e se desenvolver junto com ela. 

O Departamento de Recursos humanos passou a ser um fator determinante no 

sucesso de uma organização, uma vez que as pessoas que estão inseridas nela vem 

sendo vistas como diferenciais competitivos.  

 

O início da década de 1990 marca o começo da terceira etapa do mundo 
organizacional. É a era da informação, que surge com o tremendo impacto 
provocado pelo desenvolvimento tecnológico e com a chamada tecnologia da 
informação. A nova riqueza passa a ser o conhecimento – o recurso mais 
valioso e importante -, substituindo o capital financeiro. Em seu lugar, surge 
o capital intelectual. (CHIAVENATO, 1999b, p. 34) 

 
A competitividade já não está mais só relacionada com a qualidade do produto 

ou serviço oferecido, o preço e as promoções. As pessoas dentro das organizações 

estão sendo vistas na competitividade, uma vez que cada pessoa possui um 

conhecimento, uma habilidade que pode se diferenciar de maneira positiva com 

relação às pessoas de outras organizações. Ulrich (2002) afirma: 

 

Nesse ambiente empresarial sempre mutável, global e tecnologicamente 
exigente, a obtenção e retenção de talentos são as “armas” no campo da 
batalha competitivo. Tal como as equipes esportivas recrutam 
agressivamente os melhores atletas, as organizações empresariais no futuro 
competirão agressivamente pelo melhor talento. (ULRICH, 2002, p.29). 

 

As pessoas são fundamentais dentro das organizações, fazem parte de todo o 

processo. 

 

Pessoas estão por trás do nosso sucesso. Máquinas não têm ideias, não 
resolvem problemas, não agarram oportunidades. Somente pessoas que 
estejam envolvidas e pensando fazem à diferença [...]. Todos os fabricantes 
de automóveis nos Estados Unidos têm basicamente o mesmo maquinário. 
Mas o modo como as pessoas são utilizadas e envolvidas varia muito de uma 
empresa para outra. A força de trabalho dá a qualquer empresa o seu 
verdadeiro poder competitivo. (DESSLER 2003, p. 11). 

 

De acordo com Chiavenato (1999 apud VIEIRA; VIEIRA, 2004) o fator humano 

tem sido o responsável pela excelência de organizações bem-sucedidas; por isso a 

importância do fator humano em plena era da informação. O grande diferencial, a 

principal vantagem competitiva das empresas, é obtido por intermédio das pessoas 

que nelas trabalham. 
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O trabalhador deve ser visto como um recurso humano dentro na organização, 

visto que é um recurso que produz. 

 

E como recursos estes precisam ser administrados, o que envolve todo um 
planejamento, organização, direção e controle de suas atividades, já que são 
sujeitos passivos da ação organizacional. Daí é que entra o papel do 
administrador de RH, que é para obter deles o máximo rendimento possível. 
Nesse sentido, as pessoas constituem parte do patrimônio físico na 
contabilidade organizacional. (CHIAVENATO, 2005, p. 8). 
 

Com base nisso, as empresas começam a perceber as pessoas como seu 

recurso mais valioso, é o que alguns autores denominam de capital humano ou 

intelectual (ODEBRECH e PEDROSO, 2010). 

Sendo assim, é necessário que cada vez mais os gestores busquem 

compreender as pessoas e enxergá-las como um todo e busquem formas de motivá-

las, fazerem-na se sentir parte essencial na organização. Desta forma, resultados e 

metas serão alcançados e ambas as partes estarão satisfeitas e realizadas. 

 
6.1 Métodos de Gestão  

 

As organizações que querem permanecer no mercado devem adotar uma 

postura diferente, deve se deixar de lado o sistema mecanizado focado apenas na 

estrutura e números e se adaptar a um sistema orgânico, com mais compartilhamento 

e trabalho em grupo.  

O quadro 1, apresenta as diferenças de um sistema mecânico para um sistema 

orgânico.  

 

Quadro 1: Diferenças entre Sistemas Mecânicos e Sistemas Orgânicos. 

 

DIFERENÇAS ENTRE SISTEMAS MECÂNICOS E SISTEMAS ORGÂNICOS 

 

Sistemas Mecânicos Sistemas Orgânicos 

- A ênfase é individual e nos cargos da 

organização. 

 - Relacionamento do tipo autoridade – 

obediência. – 

- Ênfase nos relacionamentos entre e dentro 

dos grupos. 

 - Confiança e crença recíprocas. 

 - Interdependência e responsabilidade 

compartilhada.  
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- Rígida adesão à delegação e à 

responsabilidade dividida.  

- Divisão do trabalho e supervisão 

hierárquica rígida.  

- A tomada de decisões é centralizada.  

- Controle rigidamente centralizado. 

 - Solução de conflitos por meio de 

repressão, arbitragem e/ou hostilidade. 

 - Participação e responsabilidade 

multigrupal. 

 - A tomada de decisões é descentralizada. 

 - Amplo compartilhamento de 

responsabilidade e de controle. 

 - Solução de conflitos através de 

negociação ou de solução de problemas. 

Fonte: (CHIAVENATO, 2000, p.444). 

 

Neste contexto podemos diferenciar chefes e líderes, o chefe está ligado ao 

sistema mecânico enquanto o líder está ligado ao sistema orgânico. Nesta visão, 

Ulrich (2002, p. 30) assegura que:  

 

No futuro, a liderança será baseada na equipe e descentralizada, em lugar 
de ser conduzida por uma única pessoa. Tornar-se-á um processo constante 
de desbravamento e aceitação de riscos e não de uma série de decretos 
derivados de um processo formal de tomada de solução de problemas.  
 

Enquanto os chefes tomam decisões baseadas em visões mais fechadas e 

restritas a eles, os líderes trabalham com a organização como um todo, trabalhos em 

grupos, participação de todos os colaboradores e responsabilidade compartilhada nas 

tomadas de decisões. Diferente do chefe, o líder é aquele indivíduo que possui 

características interpessoais, que está sempre aberto a mudanças e sugestões, é 

flexível e positivo. 

Segundo Maximiano (2004), em essência os estilos de liderança podem ser 

autocráticos ou democráticos, depende da forma de como o líder se relaciona com 

seus liderados. 

Portanto, desenvolver a capacidades humanas do administrador, para que este 

se torne um líder, é essencial para que se obtenha vantagem competitiva no que diz 

respeito à obtenção de resultados. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentro do contexto em que foi estruturado este trabalho, entende-se que a 

Qualidade de Vida no Trabalho está totalmente ligada à qualidade de vida emocional 

dos indivíduos que nela estão inseridos.  
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 A gestão deve se preocupar com as pessoas com a mesma intensidade com 

que se preocupa com resultados e números, pois as pessoas estão se tornando o 

grande diferencial dentro das organizações. A qualidade de vida no trabalho e um bom 

sistema de recompensa são essenciais para a motivação do colaborador e sua 

interação junto com a organização e seus propósitos.  

A qualidade de vida no trabalho pode ser entendida como boas condições de 

trabalho, saúde, segurança, valorização e respeito aos colaboradores.  

Neste sentido, como afirmam os autores citados no presente trabalho, as 

organizações devem cada vez mais buscar as capacidades pessoais e interpessoais 

para aprender como conhecer as pessoas, saber suas habilidades, identificar o que 

as motivam e assim, fazer com que elas se sintam satisfeitas e realizadas no ambiente 

em que estão. 

Uma boa gestão focada na qualidade de vida do trabalhador é a melhor forma 

de contribuir para que este consiga o tão buscado equilíbrio profissional e emocional, 

a relação entre empresa e colaborador traz segurança, confiança, comprometimento 

e satisfação para ambos.  

Sendo assim, pode se entender que é uma via de mão dupla. Organizações 

que possuem uma boa gestão de pessoas, tem trabalhadores satisfeitos e motivados, 

e trabalhadores emocionalmente equilibrados, geram energia positiva e bons 

resultados. É um ganho de ambos os lados.  
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