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RESUMO 
 
 

A qualidade de vida no trabalho é um assunto amplo com vários conceitos cabe a cada 
empresa junto com a sua cultura adquirir o melhor método que se enquadra na política da 
empresa para executa uma qualidade com êxodo, não existe um modelo exato o que existe 
são desenvolvimento de programas e ações de Qualidade de Vida no Trabalho atualmente, 
muitas empresas têm buscado incorporar programas padronizados de Qualidade de Vida no 
Trabalho, cada programa deve ter um direcionamento, uma vez que cada empresa tem a sua 
especificidade. Esta pesquisa tem como objetivo refletir a qualidade de vida no trabalho (QVT), 
conciliando a satisfação de pessoal, profissional e empresa. A satisfação é um processo 
motivacional onde a organização busca a saúde física e mental, bem estar dos seus 
colaboradores, trata-se de um estudo de resultados da satisfação no dia-a-dia do funcionário, 
pois um funcionário motivado ele se torna a fonte de produtividade da empresa, visando 
identificar o que move e afeta o individuo no trabalho, visando melhoria das condições e 
ambientes de trabalho, à maior satisfação e à produtividade total, dando suporte ao individuo e 
motivando resultados para alcance de suas metas pessoais com isso adquirindo um ganho de 
produtividade, satisfação e crescimento assim proporcionando produção e redução de custos 
para a empresa. A qualidade de vida no trabalho caracteriza-se por uma constante busca pelo 
equilíbrio entre o individuo e a organização, valorizando o trabalhador como ser humano e sua 
posição na organização, requerendo a construção de um espaço organizacional que valorize a 
subjetividade dos trabalhadores, considerando-os sujeitos de seu trabalho e não objeto de 
produção. Desenvolvemos esta pesquisa bibliográfica descritiva, por meio de teses e 
dissertações e monografias como fonte de pesquisa, as empresas com foco em avaliar a 
satisfação dos funcionários para que assim possam encontrar melhorias. A qualidade de vida 
no trabalho é o que a empresa tem de melhor a oferecer estipulando seus objetivos, metas, e 
recompensa por desempenho como processo motivacional. Verificamos com esta pesquisa o 
que é a satisfação no ambiente de trabalho, mostrando o relacionamento interpessoal 
promovendo um ambiente agradável e qualitativo, a empresa com QVT ela se preocupa com a 
saúde, segurança, remuneração, condições de trabalho no ambiente, com a satisfação e que 
tudo interliga a qualidade de uma pessoa na organização, o tema vem tomando força e sendo 
discutido com maior frequência nas organizações, objetivando atender as necessidades 
psicossociais dos trabalhadores, de modo a elevar seus níveis de satisfação no trabalho. 
Espera-se concluir que a qualidade de vida e a satisfação no trabalho caminham juntas. Ambas 
estão ligadas com o bem estar psicológico e físico do trabalhador. As organizações que se 
dispõem a investir nesses fatores estão sempre a frente das demais, tendo sempre em foco 
não somente na qualidade de seus produtos e crescimento próprio, mas também no 
enriquecimento da vida profissional de um trabalhador.Já está mais que comprovado, 
funcionários satisfeitos tendem a gerar um ótimo clima organizacional. 


