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Resumo
Este artigo aborda a importância da Qualidade de Vida no Trabalho – QVT, que está
diretamente relacionada ao grau de satisfação dos colaboradores com suas atividades e suas
organizações. Ele avalia as dificuldades, desafios e obstáculos para a implantação de
programas de QVT. A metodologia utilizada foi a pesquisa literária. Abordam-se ainda as
contribuições e repercussões sobre o planejamento, organização e produção, além das
expectativas do indivíduo diante do trabalho. Diante disso, o presente artigo tem como
objetivos: apresentar sugestões de ações e programas de promoção de QVT a serem
utilizados como modelo, visando à saúde do trabalhador e o ganho das empresas. Nesse
intuito, o artigo mostra um exemplo muito bem sucedido na implantação e execução de um
programa de QVT numa empresa 100% nacional do setor farmacêutico, sendo referência
nacional, dentre outras citadas. Conclui-se que há muito por fazer para se transformar o
ambiente de trabalho num local melhor para o desenvolvimento e evolução de cada
profissional, mas que é factível, se as empresas se conscientizarem da QVT como ferramenta
fundamental na gestão de pessoas e não um modismo, trazendo não só benefícios para os
colaboradores, mas aumento de produtividade e do lucro para as empresas.
Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho – QVT. Programa de QVT. Gestão de
pessoas. Satisfação dos colaboradores e das empresas.
1. Introdução
Atualmente, a saúde não é vista mais como um conceito simplista de ausência de doença(s) e,
sim determinada também por variadas influências externas do meio ambiente, além do estilo
de vida dos indivíduos e o equilíbrio entre fatores externos e internos do ser humano, como
visto no conceito da Organização Mundial de Saúde – OMS em 1948 (saúde como o bem
estar e o equilíbrio físico, psíquico e social). Acredita-se que tal equilíbrio está intimamente
relacionado à harmonia entre todos os âmbitos vitais que circundam também o trabalhador. E
isto está diretamente associado à qualidade de vida. O ser humano tem buscado ansiosamente
maneiras para obter uma vida mais satisfatória. Um exemplo desse anseio é a busca pela
qualidade de vida, incluindo o ambiente de trabalho. Neste contexto, de maneira inevitável e
natural, o termo qualidade de vida está sendo também, inserida no ambiente de trabalho, local
onde os indivíduos dedicam grande parte de seu tempo. O mercado cada vez mais competitivo
e exigente movido pelos avanços tecnológicos redefine o trabalhador como sendo a
verdadeira potência. A motivação e o comprometimento são os combustíveis dessa potência.
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Portanto a promoção de qualidade de vida nas empresas vem se tornando a maneira essencial
para se manter a motivação e o comprometimento. A motivação do capital humano é o fator
essencial para o alcance da QVT.
Muitas empresas, intituladas como “as melhores em gestão de pessoas” têm se destacado em
aumento da produtividade, baseando-se em programas de qualidade de vida no trabalho,
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ao inserirem tal visão e conceitos em seus planejamentos e gerenciamentos dos recursos
humanos.
É visto que a inclusão da QVT dentro das empresas gera inúmeros benefícios, ainda
imensuráveis em sua totalidade e os dados estatísticos são aleatórios, principalmente
no Brasil. Entretanto, sabe-se que a redução de custos com a saúde dos trabalhadores é
considerável, apresentando diminuição dos níveis de estresse, menor incidência e
prevalência de doenças ocupacionais, e isso ainda, associado ao ganho secundário no
aumento de produtividade. (ANGELUCI et al., 2005)

Trata-se de um setor ainda pouco explorado pela grande maioria das empresas, mas sendo
imprescindível a sua inserção para o crescimento e o futuro dessas empresas, seja na área de
atuação que for, diante das pressões do respeito por todos e a valorização da vida de cada um
e dos bens coletivos. Assim, atualmente, muitas empresas têm buscado incorporar programas
padronizados de QVT de forma imediatista, sem planejamento estratégico e os devidos
investimentos. Dessa forma obtêm resultados contrários aos esperados. Isto se deve ao fato de
que não existe um padrão quando se trata de QVT. Cada programa deve ter um
direcionamento, uma vez que cada empresa tem a sua especificidade. Dessa forma, deve
haver um diagnóstico dos problemas e limitações das atividades ocupacionais, assim como
dos recursos físicos e humanos, para diante disso ser possível o planejamento e execução das
ações a serem implantadas, assim como também a avaliação destes, o que requer tempo e
investimento. Entretanto, com o intuito de obter resultados imediatos, muitas empresas
contratam serviços que não atingem a eficácia para a QVT. Esse quadro reflete um período de
exploração de uma área pouco conhecida e que necessita, assim como outras áreas, de uma
estrutura forte e articulada que os trabalhadores e as empresas devem construir, visando o
equilíbrio de ambos. Diante disso, o presente estudo teve como um dos seus objetivos
apresentar sugestões de ações e programas de promoção de QVT a serem utilizados como
modelo, visando à saúde do trabalhador e o ganho das empresas.
A globalização promove uma considerável competitividade entre as organizações, que
crescem diariamente. Entende-se, que o ser humano é o responsável pelo sucesso ou
pelo fracasso de qualquer organização. A imagem de uma empresa é transmitida
também por seus colaboradores, independentemente do setor ou do cargo exercido.
Profissionais satisfeitos têm a capacidade de transmitir essa imagem aos clientes.
(PEREIRA, 2006)
Com base do entendimento descrito anteriormente, a visão humanizada da
organização, ouvir os trabalhadores e demonstrar preocupação com o que sentem, traz
um retorno positivo de desempenho profissional, ou seja, o trabalho rende mais e com
maior qualidade, promovendo desta maneira a otimização dos resultados obtidos pelas
empresas. A busca da qualidade de vida no trabalho torna-se então, uma estratégia
utilizada não apenas com o objetivo de alcançar a realização pessoal e profissional do
trabalhador e o seu bem-estar, mas também como meio de alavancar a produtividade e
maior eficácia organizacional. (FRANÇA, 2007)

2. Conceituando QVT e suas dimensões
Conforme FRANÇA, Qualidade de vida no trabalho – QVT é o conjunto das ações de uma
empresa que envolve a implantação de melhorias e inovações gerenciais e tecnológicas no
ambiente de trabalho. A construção da qualidade de vida no trabalho ocorre a partir do
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momento em que se olha a empresa e as pessoas como um todo, o que chamamos de enfoque
biopsicossocial. O posicionamento biopsicossocial representa o fator diferencial para a
realização de diagnóstico, campanhas, criação de serviços e implantação de projetos voltados
para a preservação e desenvolvimento das pessoas, durante o trabalho na empresa.
A mesma pesquisadora esclarece que, a origem do conceito vem da medicina
psicossomática, que propõe uma visão integrada, holística do ser humano, em
oposição à abordagem cartesiana que divide o ser humano em partes. E conclui ao
afirmar que, no contexto do trabalho esta abordagem pode ser associada à ética da
condição humana. Esta ética busca desde a identificação, eliminação, neutralização
ou controle de riscos ocupacionais observáveis no ambiente físico, padrões de
relações de trabalho, carga física e mental requerida para cada atividade, implicações
políticas e ideológicas, dinâmica da liderança empresarial e do poder formal até o
significado do trabalho em si, relacionamento e satisfação no trabalho. (FRANÇA
1997: 80)

LIMONGI (1995) e ALBUQUERQUE e FRANÇA (1997) consideram que a sociedade vive
novos paradigmas de modos de vida dentro e fora da empresa, gerando, em consequência,
novos valores e demandas de QVT. Para os referidos autores, outras ciências têm dado sua
contribuição importante ao estudo da QVT, tais como:
a) Saúde – nessa área, a ciência tem buscado preservar a integridade física, mental e social do
ser humano e não apenas atuar sobre o controle de doenças, gerando avanços biomédicos e
maior expectativa de vida.
b) Ecologia – vê o homem como parte integrante e responsável pela preservação do sistema
dos seres vivos e dos insumos da natureza.
c) Ergonomia – estuda as condições de trabalho ligadas à pessoa. Fundamenta-se na medicina,
na psicologia, na motricidade e na tecnologia industrial, visando ao conforto na operação.
d) Psicologia – juntamente com a filosofia, demonstra a influência das atitudes internas e
perspectivas de vida de cada pessoa em seu trabalho e a importância do significado intrínseco
das necessidades individuais para seu envolvimento com o trabalho.
e) Sociologia – resgata a dimensão simbólica do que é compartilhado e construído
socialmente, demonstrando suas implicações nos diversos contextos culturais e
antropológicos da empresa.
f) Economia – enfatiza a consciência de que os bens são finitos e que a distribuição de bens,
recursos e serviços deve envolver de forma equilibrada a responsabilidade e os direitos da
sociedade.
g) Administração – procura aumentar a capacidade de mobilizar recursos para atingir
resultados, em ambiente cada vez mais complexo, mutável e competitivo.
h) Engenharia – elabora formas de produção voltadas para a flexibilização da manufatura,
armazenamento de materiais, uso da tecnologia, organização do trabalho e controle de
processos.
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WALTON apud RODRIGUES (1999: 81) considera que “a expressão Qualidade de Vida tem
sido usada com crescente frequência para descrever certos valores ambientais e humanos,
negligenciados pelas sociedades industriais em favor do avanço tecnológico, da produtividade
e do crescimento econômico”.
2.1 Categorias Conceituais de Qualidade de Vida no Trabalho
WALTON, ainda apud FERNANDES (1996: 48) propõe oito categorias conceituais,
incluindo critérios de QVT:
Critérios de QVT – Indicadores de QVT
1. Compensação justa e adequada – Justiça na compensação (remuneração adequada pelo
trabalho realizado). Equidade interna (comparação com outros colaboradores) e externa
(mercado de trabalho). Partilha de ganhos de produtividade;
2. Condições de trabalho – Jornada de trabalho razoável. Ambiente físico seguro e saudável
(materiais e equipamentos disponibilizados para a execução das tarefas). Ausência de
insalubridade;
3. Uso e desenvolvimento de capacidades – Aproveitamento do talento humano ou capital
intelectual. Autonomia. Autocontrole relativo. Qualidades múltiplas. Informações sobre o
processo total do trabalho (“feedbacks” constantes acerca dos resultados obtidos no trabalho e
do processo como um todo);
4. Oportunidade de crescimento e segurança – Políticas da empresa que visam o respeito e a
valorização do colaborador. Possibilidade de carreira. Crescimento pessoal. Perspectiva de
avanço salarial. Segurança de emprego;
5. Integração social na organização – Ausência de preconceitos. Igualdade de oportunidades
independente da orientação sexual e religiosa, classe social, idade ou outras formas de
discriminação. Mobilidade. Cultivo do bom relacionamento. Senso Comunitário;
6. Constitucionalismo – Direitos de proteção ao trabalhador (direitos trabalhistas).
Privacidade pessoal. Liberdade de expressão. Tratamento imparcial;
7. O trabalho e o espaço total de vida – Busca do equilíbrio entre a vida profissional e pessoal.
Papel balanceado no trabalho. Estabilidade de horários. Poucas mudanças geográficas. Tempo
para lazer com a família e;
8. Relevância social do trabalho na vida – Imagem da empresa. Responsabilidade social da
empresa. Qualidade dos produtos e serviços. Práticas de emprego.
Para SUCESSO (1998), pode-se dizer, de maneira geral, que a QVT abrange:
1)
Renda capaz de satisfazer às expectativas pessoais e sociais;
2)
Orgulho pelo trabalho realizado;
3)
Vida emocional satisfatória;
4)
Autoestima;
5)
Imagem da empresa/instituição junto à opinião pública;

5

6)
7)
8)
9)
10)
11)

Equilíbrio entre trabalho e lazer;
Horários e condições de trabalho, sensatos;
Oportunidades e perspectivas de carreira;
Possibilidade de uso do potencial;
Respeito aos direitos e;
Justiça nas recompensas.

Para SILVA e DE MARCHI (1997), a adoção de programas de qualidade de vida e promoção
da saúde proporcionariam ao indivíduo maior resistência ao estresse, maior estabilidade
emocional, maior motivação, maior eficiência no trabalho, melhor autoimagem e melhor
relacionamento. Por outro lado, as empresas seriam beneficiadas com uma força de trabalho
mais saudável, menor absenteísmo/rotatividade, menor número de acidentes, menor custo de
saúde assistencial, maior produtividade, melhor imagem e, por último, um melhor ambiente
de trabalho.
2.2 A importância da QVT
São vários os interessados nessa questão: gestores, acionistas, colaboradores, consumidores,
ou seja, basicamente todos na cadeia produtiva da nossa sociedade. Entretanto, o emprego de
programas de QVT em diversas organizações ainda é parcial e limitado. A falta de QVT
produz impactos importantes nos resultados das organizações, como: baixa produtividade,
custos altos de assistência médica, alto índice de absenteísmo e rotatividade, indenizações
trabalhistas, insatisfação, baixa motivação e deslealdade com as organizações. Assim torna-se
importante a implantação e o bom gerenciamento de um programa de QVT.
Segundo França (1997), a iniciativa para promover ações e programas de QVT em muitas
empresas vem fracassando, devido à falta de um posicionamento estratégico, sendo tratadas
muitas vezes como despesas e não como investimentos. O trabalho afeta todas as dimensões
da vida humana: física, emocional, intelectual e até espiritual. A QVT desenvolve a
implantação de ações relacionadas à satisfação e motivação dos colaboradores e, na parte
física, através de ações relacionadas às condições do ambiente de trabalho e promoção da
saúde.
São muitos os benefícios da QVT. Segundo Fernandes (1996), destacam-se:
1)
Redução do absenteísmo;
2)
Redução da rotatividade (ou retenção de colaboradores);
3)
Atitudes favoráveis ao trabalho;
4)
Redução/eliminação da fadiga;
5)
Promoção da saúde e da segurança;
6)
Integração social;
7)
Desenvolvimento das capacidades humanas;
8)
Aumento da produtividade, entre outros.
3. Implantação de um programa de QVT
O objetivo da implantação de um programa de QVT é gerar uma organização mais
humanizada, na qual o trabalho envolva simultaneamente um proporcional grau de
responsabilidade e autonomia, recebimentos e recursos, “feedbacks” sobre o seu desempenho,
enriquecimento do trabalho e desenvolvimento social.
Fernandes (1996) sugere algumas recomendações para a implantação de programas de QVT:
1)
Os programas devem envolver todos os níveis e áreas da organização;
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2)
Não devem ser implantados sem um conhecimento teórico e técnico amplo do assunto;
3)
Devem ser implantados a partir de uma necessidade real da organização;
4)
Devem incluir estratégias de resolução dos problemas organizacionais, através de
métodos participativos;
5)
Devem envolver melhorias no ambiente de trabalho em termos físicos, mas sem se
descuidar de aspectos tecnológicos e psicossociais;
6)
Os colaboradores devem partilhar os ganhos advindos da participação, através de um
sistema de recompensas;
7)
As pessoas devem ser treinadas para a nova abordagem de resolução de problemas e
especialmente as chefias, para aceitarem a participação dos colaboradores;
8)
Devem enfatizar as mudanças no comportamento administrativo e na natureza do
clima da organização de modo a aprimorar a cultura organizacional.
3.1 Dificuldades e obstáculos
Em resumo, apesar do assunto não ser novo, porém a sua aplicação tem sido inadequada. A
QVT, da mesma maneira, porém numa escala e âmbito, é evidente, infinitamente menor, mas
nos impõe o mesmo desafio: o de mudar. Nesse sentido, DE MASI (2000: 330) assim
conjectura: “O novo desafio que marcará o século XXI é como inventar e difundir uma nova
organização, capaz de elevar a qualidade de vida e do trabalho, fazendo alavanca sobre a força
silenciosa do desejo de felicidade”.
Como afirma o Professor Lindolfo Galvão de Albuquerque da FEA/USP: [...] existe
uma grande distância entre o discurso e a prática. Filosoficamente, todo mundo acha
importante a implantação de programas de QVT, mas na prática prevalece o
imediatismo e os investimentos de médio e longo prazos são esquecidos. Tudo está
por fazer. A maioria dos programas de QVT tem origem nas atividades de segurança e
saúde no trabalho e muitos nem sequer se associam a programas de qualidade total ou
de melhoria do clima organizacional. QVT só faz sentido quando deixa de ser restrita
a programas internos de saúde ou lazer e passa a ser discutida num sentido mais
amplo, incluindo qualidade das relações de trabalho e suas consequências na saúde
das pessoas e da organização. (LIMONGI e ASSIS, 1995: 28)
Ainda para o prof. Albuquerque: QVT é uma evolução da Qualidade Total. É o último
elo da cadeia. Não dá para falar em Qualidade Total se não se abranger a qualidade de
vida das pessoas no trabalho. O esforço que tem que se desenvolver é de
conscientização e preparação para uma postura de qualidade em todos os sentidos. É
necessária a coerência em todos os enfoques. QVT significa condições adequadas e os
desafios de respeitar e ser respeitado como profissional. O trabalho focado em serviço
social e saúde é muito imediatista. É necessário colocar a QVT num contexto mais
intelectual, não só concreto e imediato. O excesso de pragmatismo leva ao
reducionismo. QVT deve estar num contexto mais amplo de qualidade e de gestão. A
gestão das pessoas deve incluir esta preocupação. (LIMONGI e ASSIS, 1995: 29)

Modernamente, o trabalho transformou-se numa fonte de supressão da liberdade. Aos que não
se “enquadram” as consequências são amplamente conhecidas. O trabalho deixou de ser uma
fonte de prazer e realização. O trabalho não mais representa um instrumento de crescimento e
satisfação pessoal e profissional. Os ativos humanos mais valorizados são cooptados por meio
de programas de aquisições de ações (“stock options”) ou ganhos variáveis atrelados ao
desempenho. A década de 90 pode ser considerada trágica para o trabalhador. As conquistas
até então obtidas em matéria de QVT foram solapadas por uma nova ordem, lamentavelmente
muito distante da humanização nas empresas.
Para OLIVEIRA (1998), as empresas exigem que os seus empregados lhes confiem todo o
seu capital intelectual e que se comprometam com o seu trabalho. Todavia, as empresas não
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se comprometem com seus empregados. Aliás, elas recomendam que os seus empregados
cultivem sua empregabilidade se quiserem continuar ocupando seus postos atuais.
Consequentemente, o empregado hoje deve apresentar um conjunto de habilidades e
capacidades cada vez maior, isto é, os requisitos explícitos. Sem eles não há grandes
possibilidades de uma vida digna. As organizações têm sido implacáveis na exigência desses
requisitos explícitos. A lista cresce cada dia mais. Mas há também outras exigências: os
requisitos implícitos, que são caracterizados pelas horas extras dedicadas ao empregador e ao
trabalho. São medidas pelas jornadas noturnas extras (reuniões internas e externas,
convenções, “happy hours” com fornecedores ou superiores hierárquicos, etc.) e viagens
constantes que distanciam o empregado cada vez mais, física e mentalmente do aconchego do
lar. E as consequências já se fazem sentir. Um dos espectros desse novo contexto é a ética do
“workaholic”.
[...] a ética do “workaholic”: não é a de trabalhar para viver, mas viver para trabalhar.
Para o “workaholic”, sua carreira é sua vida, seu culto. E o culto da carreira, que rege
sua obsessão, é guiado pela deusa do Sucesso. Ele reza as receitas de profetas, gurus e
“gente bem-sucedida”: ele adora heróis empresariais, venera seus símbolos e prega
suas palavras e ações com fervor, como se fossem verdades universais, como se todos
devessem conhecer seu “evangelho”. O mesmo autor (p. 33) acrescenta que: “Mas
como o sucesso é um destino hipotético, a carreira moderna e a obsessão do
“workaholic” é uma corrida que não tem fim, nem ponto de chegada, nem
vencedores”. [...] Ser “workaholic” é, em essência, ser moderno. Admira-se o
indivíduo obcecado por trabalho, como se isto fosse certo e preciso. Como se ele
soubesse aonde vai, ou para quê. Como se ele refletisse sobre seu destino, ou sobre
seu caminho. [...] Em nossa ânsia de “não ficar para trás”, cada vez mais nos
movemos mais rápidos, e cada vez mais de forma menos reflexiva: passamos da
emoção à ação, sem a mediação da razão, do pensamento. Corremos tanto que os
detalhes nos escapam, como as nuances entre o certo e o errado, entre o saudável e o
doentio, entre o urgente e o necessário. (CALDAS, 1988: 33)

Para WOOD JR. (1998) a maioria dos “workaholics” não percebe o aspecto patológico de sua
conduta. Na visão do autor, trata-se dos “mestres da racionalização”, mas que também são
avessos à reflexão. Chegam a confundir sua conduta com trabalho sério, e, em consequência,
não distinguem qualidade de quantidade. Como o momento favorece as empresas, elas
naturalmente incentivam esse tipo de comportamento. Dirigentes, executivos ou empregados
em posições mais modestas têm de se curvar, gostando ou não, a esse comportamento,
paradoxalmente autodestrutivo e paradigmático. Esse é o preço da sobrevivência.
Infelizmente, aqueles que têm por força do cargo e do poder de que estão investidos,
condições de mudar, ou pelo menos de admitir novas formas de comportamento no trabalho e
novos modelos mentais, propositadamente não o fazem. Eles colocam os negócios sempre
antes de considerações pessoais ou de carreira. Dirigentes com esse perfil não julgam seus
subordinados apenas pelos resultados por estes alcançados. Para eles, todos os subordinados
devem viver os “valores” da empresa, na verdade os deles próprios. Dirigentes como esses
são movidos por uma estranha obsessão. O convívio familiar, o desenvolvimento de nossas
potencialidades, o relaxamento físico e mental, o envolvimento com os problemas dos filhos,
o tempo para reflexão, o bem-estar no sentido mais amplo, enfim, não fazem parte de seus
universos. Eles vivem para trabalhar. Seus padrões mentais estão bem cristalizados. Eles
ainda e talvez, o pior de tudo são grandes geradores de estresse no trabalho, exatamente por
sua conduta doentia. Não nos interessa aqui discorrer muito mais sobre os males do estresse,
eles já são sobejamente conhecidos. Todavia, é forçoso reconhecer que, se estresse é uma
doença, conforme exposto acima, por conseguinte, muitos dirigentes “workaholics” que, por
sua vez, não se apresentam na melhor das suas condições psíquicas estão propagando
anomalias em suas organizações. Portanto, se os programas de QVT não decolarem de
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maneira satisfatória, a causa principal serão os dirigentes das organizações que não cumprem
com sua responsabilidade social. Portanto, quando DE MASI (2000) indaga por que o atual
desenvolvimento técnico, não é acompanhado de um avanço semelhante na convivência civil
e na felicidade humana; como e por que milhões de trabalhadores, embora libertados do
embrutecimento físico, dotados de máquinas portentosas, encarregados de deveres intelectuais
por vezes até agradáveis e bem pagos, vivem numa condição estressante e insuportável; como
e por que a conquista da precisão transformou-se em ideia fixa da pontualidade, da
produtividade a todo custo, da competitividade, dos prazos, dos controles, das avaliações, dos
confrontos; e, como e por que o progresso material não se traduziu em melhor qualidade de
vida, enfim, a resposta está na mentalidade de dirigentes interessados apenas nas glórias
passageiras. Eles desumanizam as organizações que dirigem. Eles não são efetivamente
agentes do progresso humano; estão muito longe disso. Sua conduta autocrática e tacanha não
permite vislumbrar as finalidades nobres do trabalho. E cedo ou tarde eles são tragados pelo
próprio monstro que geraram.
3.2 Perspectivas e Desafios
A revista HSM Management publicou um levantamento efetuado pela consultoria
internacional Bain & Company sobre as ferramentas gerenciais mais utilizadas pelos
executivos na América do Sul, Europa, Estados Unidos e Canadá (HSM MANAGEMENT,
2000). A ferramenta, digamos, mais voltada aos interesses pessoais dos executivos foi
“Remuneração por Desempenho”. Nota-se, portanto, que em termos de incentivo e bem-estar
do trabalhador o foco, de um modo geral, é eminentemente pecuniário. A QVT como
instrumental gerencial e pelo que foi exposto até aqui vai muito além da obtenção de um
salário polpudo. Outras considerações devem ser feitas à sua correta e adequada implantação.
Não obstante a pesquisa da Bain & Company indicar um elevado grau de utilização de
programas de Gestão de Qualidade Total, aliás, com os quais a QVT tem uma ligação
umbilical, ainda há muito a ser feito.
Apesar de toda a badalação em cima das novas tecnologias de produção, ferramentas
de Qualidade, etc., é fato facilmente constatável que mais e mais os trabalhadores se
queixam de uma rotina de trabalho, de uma subutilização de suas potencialidades e
talentos, e de condições de trabalho inadequadas. Estes problemas ligados à
insatisfação no trabalho têm consequências que geram um aumento do absenteísmo,
uma diminuição do rendimento, uma rotatividade de mão de obra mais elevada,
reclamações e greves mais numerosas, tendo um efeito marcante sobre a saúde mental
e física dos trabalhadores, e, em decorrência na rentabilidade empresarial.
(FERNANDES, 1996: 38-39)

Aliás, a propósito da rentabilidade empresarial, SILVA e DE MARCHI (1997) estimaram que
as quinhentas maiores empresas listadas pela revista Fortune naquela ocasião, enfrentariam
problemas no futuro, uma vez que são crescentes as despesas relacionadas com assistência
médica. Consequentemente, segundo os autores, as duas linhas irão cruzar-se nos próximos
anos, pois os custos médicos serão iguais aos lucros. Há que se reconhecer, por outro lado, o
esforço que muitas empresas têm feito no sentido de proporcionar o maior “bem-estar”
possível aos seus funcionários no ambiente de trabalho. A arte de sedução dos empregados
chegou ao ponto das melhores empresas se esforçarem para criar a “nova cidade-empresa”.
Isto não é uma cidade, literalmente falando, mas um parque de escritório corporativo ou
campus. É um lugar para viver. É um lugar onde você pode se alimentar, tirar uma soneca,
nadar, comprar, rezar, lutar “kickbox”, tomar uma cerveja, cuidar das suas incumbências,
começar um romance, fazer seu tratamento dentário, empunhar espada de plástico e esculpir
modelos nus. É onde você pode trazer todo o seu ser – mente, corpo e espírito – para trabalhar
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a cada dia. “Que é uma coisa boa, porque você estará aqui, se não do berço ao túmulo como
nas velhas cidades-empresas, mas certamente do amanhecer ao anoitecer”. Assim sendo, é
inegável que as organizações estão se empenhando para literalmente monopolizar a atenção e
o coração dos seus colaboradores. Mas, serão os benefícios acima suficientes? Obviamente
que não. Afinal de contas, quando olhamos esse quadro sob a perspectiva da QVT, fica bem
evidente a falta ou o esquecimento, voluntário ou não, de outras dimensões. Aliás, DE MASI
(1999:282) assim se refere a tais políticas de recursos humanos: “As empresas preferiram
incorporar as mesas e o balcão do bar, as bancas de jornais, as piscinas e as quadras de tênis,
fingindo que houvesse trabalho suficiente para ocupar seus empregados por oito horas ou
mais por dia, em vez de admitir a oportunidade de reduzir os horários de permanência dentro
das suas dependências”.
Para SILVA e DE MARCHI (1997), dos muitos desafios que se apresentam para o mundo
empresarial na atualidade, dois são fundamentais. O primeiro está relacionado à necessidade
de uma força de trabalho saudável, motivada e preparada para a extrema competição
atualmente existente. O segundo desafio é a capacidade, na visão deles, da empresa responder
à demanda de seus funcionários em relação a uma melhor qualidade de vida. É exatamente
isso que não vem acontecendo de maneira satisfatória. Pesquisa da consultoria Deloite
Touche Tohmatsu destaca que a jornada média efetiva dos executivos brasileiros é de 50,19
horas. Já VEIGA (2000) informa que é de 54 horas. De qualquer maneira, tais estatísticas
derrubam o mito de que os brasileiros não são muito dados ao trabalho. Aliás, confrontados
com outros países, no que se refere às horas médias de trabalho por ano, somos um dos mais
operosos do mundo, indiscutivelmente. Somos frequentemente elogiados pela nossa
dedicação, criatividade e flexibilidade pelos executivos que aqui aportam para um período de
“treinamento”.
Não está sendo solicitado que as empresas (e acrescentaríamos nós, seus dirigentes)
abram mão de sua visão monetarizada de mundo, mas que elas honrem em ações o
que costumam pregar em discursos que dizem que o ser humano é o seu principal
“ativo”. O ser humano, mortal e frágil, tem lá seus defeitos, comete erros e faz suas
bobagens, mas quando ele é estimulado a substituir o coração por um chip ou uma
máquina registradora, o mundo deve ter medo. (FREITAS, 1999: 7)

3.3 Um exemplo bem sucedido de implantação de um abrangente programa de QVT:
Apsen farmacêutica (uma empresa modelo em QVT): Empresa 100% nacional com 45 anos
de fundação agora em 2014. Provando que é possível e factível planejar, implantar e manter
um amplo programa de QVT com resultados bem positivos para a empresa e para os
colaboradores. Informações essas confirmadas por um crescimento anual de 25% em média
em seu faturamento e a conquista de prêmios, como de: “Uma das 150 melhores empresas do
Brasil para se trabalhar” (2004, 2005 e 2006) e “Uma das 50 melhores empresas do Brasil
para a mulher trabalhar” (também em 2004, 2005 e 2006) e “Uma das 50 melhores empresas
do Brasil para o executivo trabalhar”, além de “A Segunda Melhor Empresa para Estagiar”
em 2006, prêmios concedidos pela revista Você S/A Exame.
Objetivos principais do programa APSEN:
1. Procurar proporcionar um ambiente de trabalho agradável, produtivo e enriquecedor, ideal
para troca de experiências e conhecimentos, aumentando ainda mais o envolvimento de seus
colaboradores.
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2. Procurar também manter um canal aberto de comunicação buscando que todos os membros
de sua equipe se desenvolvam através do relacionamento aberto e sincero e um espírito de
comunidade. Opiniões são ouvidas e respeitadas.
3. Incentivar a criatividade e a dedicação, onde as mesmas são recompensadas. | Cl de Cases
17
Para alcançar os objetivos centrais da QVT, a APSEN criou ou remodelou programas
especiais, dentre os quais se destacam:
a) Programa “Sexta-Feira Gorda”: sempre que os resultados de vendas são alcançados, na
primeira sexta-feira do mês seguinte, todos os colaboradores são liberados do trabalho após o
almoço para que tenham um período extra para lazer, repouso ou convívio com a família.
b) Programa “Semana Gorda”: é concedido aos colaboradores com mais de 60 anos, uma vez
por ano, no período que desejarem. Ele consiste em uma semana de “férias” extra, além das
férias normais, sem necessidade de compensação dos dias não trabalhados.
c) Programa “Dias mais Felizes da sua Família”: é voltado para o reconhecimento dos
colaboradores e seus familiares, através da premiação nos eventos familiares mais tradicionais
como: casamento, nascimento de filhos, festa de 15 anos de filha, matrícula do 1º ano do filho
na faculdade, bodas de ouro, etc.
d) Dispensa do trabalho no dia do aniversário: no dia de seu aniversário, o colaborador fica
dispensado de comparecer ao trabalho. Caso prefira, o colaborador pode, ainda, escolher outro
dia de sua preferência para utilizar esse benefício, desde que comunique previamente à sua
chefia. Além disso, o colaborador é presenteado com 50% do valor do salário mínimo.
e) Programas de treinamento e desenvolvimento (investimento constante no treinamento e
atualização profissional): sempre que necessário, a empresa realiza internamente programas
de treinamento e desenvolvimento ou inscreve seus colaboradores em programas externos,
com o objetivo de lhes proporcionar oportunidades de capacitação pessoal e profissional.
f) Subsídio para formação acadêmica: a empresa contribui nas mensalidades escolares de seus
colaboradores cursando formação técnica ou superior, que agregue conhecimentos e
habilidades às suas atividades profissionais. Há ainda, subsídio para cursos de idiomas. Os
subsídios chegam a até 50% para cursos acadêmicos, de especialização e de línguas
estrangeiras.
g) PAI - Programa Apsen de Ideias: projeto que visa à valorização de ideias dos
colaboradores que possam trazer benefícios à empresa como um todo, quer seja em relação à
redução de custo ou tempo, aumento de segurança, racionalização do trabalho, melhoria e
harmonia ambiental e outras vantagens à empresa e seus colaboradores. O programa visa,
também, estimular o potencial criativo dos colaboradores, motivando-os a apresentar suas
ideias à empresa e a se sentirem mais participativos e integrados aos objetivos da organização.
Todas as ideias aprovadas são premiadas por valores diferenciados, dependendo do número
de pontos que a ideia conquistou, segundo os critérios do programa. D
Outros benefícios oferecidos pela empresa são: convênio médico, assistência odontológica e
tratamento de psicoterapia e fonoaudiologia para os colaboradores e seus familiares, incluindo
os estagiários e seus familiares; seguro de vida em grupo subsidiado pela empresa;
previdência privada mediante pequena contribuição mensal com contrapartida da empresa;
reconhecimento por tempo de casa (jubileu) com premiação a cada cinco anos; auxílio-creche
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nos primeiros 24 meses de vida; bolsa educação para filhos na faixa etária de 4 a 14 anos, que
consiste num crédito para ajuda na compra de material escolar; empréstimo social a longo
prazo com juros subsidiados; cesta básica; programa de participação nos lucros e resultados
(PPLR), cesta de Natal; refeitório no local de trabalho, mediante pequena contribuição
mensal, estacionamento; área de lazer dentro da empresa com uma churrasqueira e uma
quadra poliesportiva; horário móvel para pessoal das áreas administrativas e ticket-brinquedo
de Natal para colaboradores com filhos até 12 anos completos. Além desses benefícios,
reforçando sua política de manter a liberdade de expressão, a empresa possui a Ouvidoria, que
tem como objetivo atender os colaboradores na orientação e encaminhamento de soluções
para problemas pessoais, profissionais, de relacionamento e de saúde, inclusive de familiares.
A Apsen leva muito a sério esse trabalho. Algumas vezes o funcionário procura a Ouvidoria
apenas para desabafar, mas quando é necessário tomar alguma providência, principalmente
quando se trata de alguma queixa em relação ao gestor ou algum colega da equipe, é preciso
tomar muito cuidado para se buscar uma solução para o caso, sem expor as pessoas
envolvidas. Outra função importante da Ouvidoria é acolher queixas em relação ao não
cumprimento das práticas e políticas expressas no Estatuto e na Constituição da Apsen.
Todos esses programas refletem as políticas que estão por trás do modelo de gestão de
pessoas adotado pela empresa. Com o objetivo de disseminar essas políticas, a Apsen criou o
“Estatuto Apsen”, que exalta a prática da alegria e da afetividade no trabalho e a
“Constituição Apsen”, que contém o “Código Apsen de Ética”, o “Guia Apsen de Conduta”, a
“Declaração Apsen dos Direitos dos Funcionários” e o “Perfil do Profissional Apsen”. Todos
esses documentos foram elaborados cuidadosamente com o objetivo de criar e manter um
clima interno de satisfação, desenvolvimento, motivação, respeito e alta produtividade. Sua
função é apresentar de forma clara e objetiva definições e informações sobre o que a Apsen
espera de seus colaboradores em termos de atitudes, procedimentos e comportamentos,
visando a excelência da qualidade de vida e de trabalho.
As mudanças mais visíveis são a melhoria da qualidade de vida e da consequente motivação
dos funcionários. Há comunicação aberta com o colaborador. Há liberdade de expressão.
Qualquer funcionário pode enviar “e-mails” para o presidente ou conversar pessoalmente com
ele. Para isso, existe quinzenalmente o “Bate-Papo com o Presidente” e vários outros eventos
de integração. Mas o grande diferencial, e que tem gerado muita repercussão, é a “Declaração
Apsen dos Direitos do Funcionário”. Esse documento contém tudo aquilo a que o funcionário
tem direito para exercer um bom trabalho e ser feliz. Por exemplo, “ser respeitado na sua
autoestima”, “ter direito ao erro quando tenta acertar”, “ter liberdade de expressão”,
“expressar suas emoções”, “não sofrer qualquer tipo de discriminação ou preconceito”,
“receber avaliação constante de seu desempenho” e claro, “o direito a ser feliz no trabalho”.
Essa Declaração faz parte da Constituição Apsen, que inclui também um código de ética, que
indica como a empresa e os colaboradores devem se comportar perante a comunidade, e o
Guia Apsen de Conduta, que define as regras da boa convivência na empresa.
Em relação à responsabilidade social e ambiental da Apsen, a empresa também se propõe a
reverter parte do seu lucro em benefício direto à sociedade, investindo em obras sociais de
grande importância que transformam em prática o exercício da responsabilidade social. Um
dos exemplos é sua parceria com o Teleton, projeto da Associação de Assistência à Criança
Deficiente – AACD, que visa à construção de novos centros de reabilitação para deficientes
físicos e/ou a manutenção daqueles já existentes, buscando levar atendimento e melhoria,
especialmente aos carentes. Promove também campanhas de prevenção: todos os meses, parte
da renda de seus medicamentos é destinada a esse projeto, transformando lucro em cidadania.
Outro projeto social da empresa é o patrocínio da festa de Natal para crianças carentes,
promovida pela Universidade Federal de São Paulo – Unifesp.
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3.4 Exemplos de outras empresas modelo na implantação e execução de programas de
QVT: Natura (“Website”: www.natura.com.br), Embraco, Multibrás eletrodomésticos do
grupo Brasmotor, Nasajon Sistemas, dentre outras.
4. Conclusão
Acredito que um bom lugar para se trabalhar deve possibilitar, dentre outras coisas, que as
pessoas tenham, além do trabalho, outros compromissos em suas vidas, como a família, os
amigos e os “hobbies” pessoais. É uma questão fundamental de justiça para os funcionários.
Não é justo que um local de trabalho seja a única coisa nas vidas das pessoas, aliás, como
temos visto atualmente na esmagadora maioria dos casos. Um contexto com essa
característica, não permite que as pessoas se desenvolvam ou se tornem mais completamente
humanas. Portanto, se somos seres racionais, embora nem sempre pareça, é hora de agirmos
como tal. Certas ideias e conceitos de reconhecido valor às vezes não são prontamente aceitos
e incorporados, exatamente pelas transformações que eles requerem. Se é nas organizações
que passamos a 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.
O conceito de qualidade tornou-se tão abrangente, que para atingi-la e consequentemente a
melhoria da produtividade é necessário um acompanhamento e uma avaliação de todas as
etapas dos processos. A responsabilidade passou então, a ser de todos os colaboradores ao
longo das várias etapas quer da fabricação de produtos, quer da prestação de serviços. As
formas de praticar qualidade sofreram modificações e o próprio conceito se tornou mais
amplo.
As empresas bem sucedidas sabem que para atingirem maiores índices de produtividade,
garantindo a qualidade, necessitam estimular a participação dos seus colaboradores. Em
resumo, as empresas estão num momento desafiante e competitivo. É necessário criar um
ambiente harmonioso e sadio, compatível com a qualidade. É preciso considerar cada pessoa
como um ser humano dotado de qualidades produtivas e não produtivas, de capacidades e
potencialidades, que possui uma vida pessoal distinta dentro e fora da empresa, com
necessidades e desejos, significa pensar a respeito das pessoas, da organização e do trabalho
de forma abrangente, mas integrada.
Não é necessário que as empresas deixem de pensar no lucro como um dos seus objetivos,
mas que invistam em seu capital produtivo. O homem é uma “máquina” que trabalha
motivada pelos seus desejos e anseios. Quando estes são satisfeitos, torna-se uma “máquina”
com um potencial imenso e com um grande diferencial no mercado competitivo moderno.
Diante de todo o exposto, apesar das dificuldades, obstáculos e desafios, acredito que a
implantação de um programa de QVT em cada empresa é algo irreversível para o futuro, pois
traz inúmeros benefícios tanto para as empresas como para todos os seus colaboradores com
lucros tangíveis e principalmente intangíveis bilateralmente, melhorando significativamente a
motivação, a produtividade e a alegria no trabalho, além da saúde e de tudo mais que se
relaciona com uma boa qualidade de vida. Pelos resultados obtidos em diversas organizações,
considero que a adoção de metodologias, princípios e valores de QVT será certamente um
caminho eficiente na organização e na potencialização de esforços na direção da humanização
do ambiente de trabalho. Diante de tudo o que foi abordado e comentado fiquei de fato
positivamente impressionado em especial com o “programa de QVT da Apsen Farmacêutica”
e acredito que seria realmente muito bom trabalhar numa empresa com um programa de QVT
nesses moldes e quão bom seria para todos os colaboradores, que todas ou a grande maioria
das organizações seguisse um modelo padrão de QVT desse nível de abrangência e de
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qualidade, tornando o ambiente de trabalho verdadeiramente prazeroso com resultados
tangíveis e intangíveis positivos, além de lucrativos para ambos os lados. Concluo também
que atualmente, ainda há muito por fazer para se transformar o ambiente de trabalho num
local melhor para o desenvolvimento e evolução de cada profissional, mas que é factível, se as
empresas se conscientizarem da QVT como ferramenta fundamental na gestão de pessoas e
não um modismo, trazendo não só benefícios para os colaboradores, mas aumento de
produtividade e do lucro para as empresas.
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