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1. Introdução

Em pleno terceiro milênio, o mundo sofre o grande impacto sanitário e econômico da Pandemia COVID19, 
com mudanças estruturais de toda natureza nas organizações. Desde o início de 2020, o desafio do 
enfrentamento às questões sanitárias e econômicas oriundas da Pandemia COVID19 impactaram pessoas, 
sistemas, culturas, ideologias de forma global e intensa, na busca da sobrevivência de cada pessoa e da não 
transmissão a pessoas mais vulneráveis. Passados mais de doze meses, pouco se sabe, muito se fez e muito a 
por fazer, compreender, compartilhar, inovar. 

 As demandas de qualidade de vida no trabalho ganharam força e importância em todos os ambientes: em 
atividades remotas, nas atuações presenciais com uma incrível combinação de vida doméstica, tecnologia, 
família e compromissos profissionais. 

 Recentemente, isto é, até final de 2019 a economia da Era do Conhecimento, os novos paradigmas da Gestão 
de Negócios com ferramentais digitais e a Indústria 4.0 projetavam novas perspectivas de evolução e de 
qualidade de vida no trabalho – com a força inquestionável da sustentabilidade local e global: produção limpa 
e economia circular. Situações típicas do Século XXI, entre elas: 

• Circulação instantânea de informações com uso intensivo de sistemas virtuais;
• Construção de novos valores para superar o clássico freudiano: mal-estar da civilização;
• Contínuo estímulo à inovação e ao empreendedorismo visando competitividade em atividades

individuais e coletivas – nacionais, bilaterais, em blocos e multinacionais.

Comunidades, organizações de trabalho – públicas, privadas, do terceiro setor e “startups” - já reconhecem 
grande variedade de ações, práticas e políticas relacionadas direta ou indiretamente à qualidade de vida no 
trabalho. Com esta legitimação há a maior disseminação da efetiva gestão do bem-estar pessoal e coletivo. 
Políticas públicas, consciência dos fatores de risco, demandas macro- ergonômicas, ativismo diante de 
injustiça social. Enfim há inquietudes quanto a pressões, conciliação de expectativas entre trabalho, família e 
consumo, diferenças entre os tipos de stress: eustresse – adaptação saudável e distresse – adaptação 
doentia, hábitos alimentares e cuidados físicos, estilos de vida, impactos tecnológicos. 

As ações de qualidade de vida no trabalho não são aleatórias. Por princípio, políticas, valores, produtos e 
serviços de qualidade de vida devem ser saudáveis e sustentáveis. Ações e Programas de Qualidade de Vida 
no Trabalho - QVT pressupõem necessidades a serem atendidas no sentido da preservação pessoal e da 
sobrevivência ambiental e social. 

Vale destacar alguns desencadeadores de qualidade de vida no trabalho típicos da Sociedade Pós-Industrial 
que migraram para a Era do Conhecimento e hoje na Era do Enfrentamento da Pandemia COVID19, 
ganharam Fatores Desencadeadores para ações de Qualidade de Vida no Trabalho, que podem ser agrupados 
em Estrutura, Fatores, Metas e Pressões agrupados nos seguintes eixos: 

• Estrutura social, econômica, pessoal e suas interações nos grupos primários, como a família, escola e
grupos secundários, como o lazer, esporte, religiosa, ideológico e comunitário. Na estrutura estão os
hábitos do cotidiano, a expectativa de vida, educação para a saúde e higiene – incluindo segurança
alimentar e sanitária;
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• Fatores de condições de vida universais como a globalização, tecnologia, informação, desemprego,
empreendedorismo, mobilidade, conectividade, políticas de governo, organizações de classe,
privatização de serviços públicos, expansão do mercado de seguro-saúde, padrões de consumos de
luxo, pobreza e miséria na condição de vida;

• Metas empresariais no âmbito da competitividade, cadeia produtiva, sistema de qualidade e
certificações, velocidade de crescimento, amplitude do negócio, custos, excelência na produção,
parcerias, combate à corrupção, normas de conduta, compliance, marketing de causa e valorização da
imagem corporativa;

• Pressões organizacionais: novas estruturas de poder e gestão, transparência na informação, agilidade,
corresponsabilidade, segurança de dados, remuneração variável, lideranças capacitadas,
competências, inovações, diversidade, justiça organizacional, ciclo de empregabilidade, investimento
em projetos sociais e comunitários.

Estes fatores são desencadeadores de demandas para ações e programas de qualidade de vida no trabalho. 
Combinam-se a pressões dos eventos do dia a dia, especialmente os alinhados a seguir na Figura 1: 

Figura 1: Pressões para Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho 

 Fonte: elaborado pela autora 

O tema Qualidade de Vida no Trabalho tem sido tratado num leque amplo. Define-se QVT desde cuidados 
médicos estabelecidos pela legislação de saúde e segurança até atividades voluntárias dos empregados e 
empregadores. A maioria destes caminhos nos leva à discussão das condições de vida e do bem-estar de 
pessoas, grupos, comunidades, do planeta como um todo e da sua inserção no universo. 
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Os princípios da Abordagem Psicossomática desenvolvidos pela Medicina, mas especificamente pela Psiquiatria 
Social nos anos setenta e o Conceito de Saúde da OMS, publicado nos anos oitenta, onde “saúde é o 
completo bem-estar biológico, psicológico e social” e não apenas ausência de doença, apresenta a visão de 
pessoa biopsicossocial, onde fatores psicossociais são fundamentais para explicação da saúde e doença 
pessoal na sociedade. 

Situa-se na mesma proposta conceitual da visão holística de homem. Soma-se a esta definição da OMS, em 
2010, a influência cultural local e a responsabilidade social empresarial, o envelhecimento da população. 
Juntos fortalecem a visão de desenvolvimento sustentável, e, no âmbito do trabalho a produtividade saudável 
e sustentável. 

Nesta perspectiva desenvolvemos a tipologia de Escolas de Pensamento da Qualidade de Vida no Trabalho 
com três linhas mestras: 

• A Escola de Pensamento QVT Socioeconômica;
• A Escola de Pensamento QVT Organizacional;
• A Escola de Pensamento QVT da Condição Humana.

 A ideia de propor uma tipologia denominada Escolas de Pensamento de QVT - localizando as demandas de 
qualidade de vida nas empresas - busca avanço na compreensão das demandas no ambiente de trabalho da 
sociedade pós-industrial. 
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2. A Escola de Pensamento QVT Socioeconômica

Já nos anos oitenta, antes da explosão tecnológica, Giddens (1998) relata que “a consciência sobre o 
desenvolvimento sustentável e o futuro das novas gerações”, o que coloca em xeque o processo de 
globalização. Para o autor, o objetivo geral da política da terceira via deveria ser ajudar os cidadãos a abrir 
seu caminho através das mais importantes revoluções de nosso tempo: globalização, transformação na vida 
pessoal e relacionamento com a natureza. Os valores difundidos pela “terceira via” estão fundamentalmente 
assentados no princípio da igualdade social, na proteção aos vulneráveis, na liberdade com autonomia, nos 
direitos com responsabilidade, na autoridade com democracia, no pluralismo cosmopolita, entre outros. Esses 
princípios afrontam o conservadorismo neoliberal, principal fonte ideológica por trás da globalização. O 
mesmo autor enumera os princípios básicos dessa corrente política: 

• desenvolvimento da cidadania;
• responsabilidade e projetos sociais;
• igualdade com liberdade;
• preservação do meio ambiente;
• desenvolvimento sustentável.

No viés da sociologia Giddens em 1998 afirma: 

 “Viver numa era global significa enfrentar uma diversidade de situações de risco. Com muita frequência 
podemos precisar ser ousados, e não cautelosos, e apoiar a inovação científica ou outras formas de 
mudança...É claro que os dilemas não são separados, mas precisamos atar os fios” (pág.45). 

“Atar os fios”, quando se fala de Qualidade de Vida no Trabalho, começa com a análise das relações de 
trabalho nesta era da globalização e de seus paradoxos. A globalização tem impulsionado novas relações de 
trabalho, as quais trazem tendências que, certamente, estão refletindo na segurança, na saúde e nas 
expectativas do trabalhador. 

Cada vez mais avançada, a tecnologia proporciona equipamentos de proteção mais seguros e a medicina 
preventiva pode contar, por sua vez, com estudos e mais soluções. Ao mesmo tempo, novos desafios surgem 
pela revolução nas relações de produção e nas formas ocupacionais, como, por exemplo, o trabalho à 
distância. Reivindicações para diminuir a carga horária de trabalho acontecem em vários países e, quando 
atendidas, esse tempo livre para o trabalhador descansar ou fazer outras atividades é direcionado para o 
turismo e o consumo. Simultaneamente, a inclusão de novas tecnologias pode implicar a exclusão de pessoas 
da esfera produtiva. 

Nos desafios sociais e econômicos vive-se hoje a presença intensa e criativa dos coletivos ao lado de posições 
políticas polarizadas de esquerda e direita, têm atuado com diversas formas de manifestações e ativismos, 
algumas vezes próximos ao sentido do bem-estar social, outras ignorados, nas dimensões do sentido do 

trabalho, formas de competitividade, gestão de riscos patrimoniais e psicológicos, acesso à conectividade e 
alta tecnologia. 
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Esses paradoxos da vida coletiva indicam a constituição de um novo paradigma das ciências sociais. Ianni 
(1995, pág.147) relata que: 

“A sociedade nacional está sendo recoberta, assimilada ou subsumida pela sociedade global, uma realidade 
que ainda não está suficientemente codificada. A sociedade global apresenta desafios empíricos e 
metodológicos, ou históricos e teóricos, que exigem novos conceitos, outras categorias, diferentes 
interpretações. As referências conceituais alteram-se rapidamente.” 

Decorrida uma geração, temos movimentos intelectuais e políticos que sinalizam a importância da cultura 
regional, local e comunitária, como reação aos prejuízos da globalização. 

Segundo publicação na página das Organizações das Nações Unidas “o ano de 2015 apresentou uma 
oportunidade histórica e sem precedentes para reunir países e população global e decidir sobre novos 
caminhos, melhorando a vida das pessoas em todos os lugares” https://nacoesunidas.org/pos2015/. Deste 
esforço e perspectiva foi criada a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável do planeta nos seguintes 
17 objetivos. 

 Fonte: ONU - OCDE 

No campo aqui investigado da Qualidade de Vida no Trabalho, independentemente da camada analítica, seja 
ela biológica, psicológica, social ou organizacional, novas referências ou novos paradigmas estão surgindo. 
Veja-se o que acontece na área da saúde, seguindo as posições de Santos & Westphal (1999:75): 

“A nova saúde pública surge do reconhecimento de tudo o que existe ser produto da ação humana, salvo o 
que se poderia chamar de natureza intocada, em contraposição à hegemonia da terapêutica, como solução 
para todos os males que poderiam atingir o corpo do homem. A saúde de um indivíduo, de um grupo de 
indivíduos ou de uma comunidade depende também de coisa que o homem criou e faz, das interações dos 
grupos sociais, das políticas adotadas pelo governo, inclusive os próprios mecanismos de atenção à doença...” 

Pode-se deduzir, a partir do texto acima que há fortes evidências da consciência da construção social da 
saúde pública, por vários atores sociais que se tornam parte integrante do processo de saúde e doença das 
pessoas. 

Em 1990, foi criado o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH, que calcula três indicadores comparados 
entre todos os países: 

• A expectativa de vida;
• A renda média per capita (divide-se o Produto Interno Bruto pela população);
• Quantos anos as pessoas no país estudaram (esse componente é separado em dois: a média de

anos que os adultos com mais de 25 anos estudaram e uma previsão de quantos anos as crianças
antes da vida escolar deverão estudar).

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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O ranking de 2019 do Índice de Desenvolvimento Humanos IDH revela que o Brasil tem um longo caminho a 
percorrer no âmbito da obtenção de bons resultados para a Qualidade de Vida Socioeconômica. 

“Segundo notícia em 15 de dezembro de 2020, publicada no site G1, o Brasil ficou em 84º
lugar entre 189 países, caindo cinco posições no ranking de Índice de Desenvolvimento Humano em 2019, 
quando comparado ao ano anterior, ainda que seu desempenho tenha tido uma leve melhora — o índice 
subiu de 0,762 para 0,765. A média brasileira é menor do que a de países da América do Sul como Chile, 
Argentina, Uruguai e Colômbia. O topo do ranking ficou com a Noruega. O resultado consta no Relatório de 
Desenvolvimento Humano, do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD).” (in G1,2020) 

Fonte:  Foto: Fernanda Garrafiel/G1, 15.12.2020 

A dimensão socioeconômica está presente e condiciona as formas de encarar teórica e analiticamente as 
questões de Qualidade de Vida no Trabalho. No caso da saúde, por exemplo, a prática terapêutica deve ser 
entendida somente como um dos instrumentos modernos para a ação da sociedade na área. Sem a 
compreensão desses condicionamentos socioeconômicos gerais, principalmente na velocidade com que a 
globalização afeta as relações de trabalho e estas reagem, criando especificidades históricas e regionais, não 
será possível apreender as reais dimensões do conceito de QVT. 
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3. A Escola de Pensamento QVT Organizacional

A análise de fenômenos específicos do trabalho como saúde, segurança, motivação, adaptação de 
expectativas a condicionantes gerais, entre inúmeros outros, sinaliza a importância do tema. A rigor, 
Qualidade de Vida no Trabalho envolve sempre uma dimensão específica do local onde as relações de 
produção ocorrem. 

Trata-se de reconhecer que grande parte das relações de trabalho, de suas práticas e seus valores nasce de 
experiências no chão de fábrica, dos processos de controle da produção, dos tempos e movimentos, 
evoluindo para qualidade total e critérios de excelência. Embora influenciada pelas condições gerais de 
organização socioeconômica, é nessa dimensão que se pode designar Escola de Pensamento QVT 
Organizacional que muitos pesquisadores apoiaram a sua reflexão. 

A referência paradoxal dessa escola seja Taylor, com seus estudos sobre as melhores formas de racionalizar a 
produção em massa, fenômeno típico do século XX. A razão do saber em Taylor era de natureza tecnológica, 
por meio do uso de melhores técnicas e métodos pelos empregados, estes vistos como uma das partes da 
complexa engrenagem produtiva. Após essa postura fragmentada, surge um movimento que enfatiza as 
relações humanas, abrindo espaço, mais para frente, para as questões ligadas às saúdes física e mental ou 
psicológica do trabalhador. Esse movimento foi iniciado por Elton Mayo e seus colaboradores, em Hawtorne. 
Os centros reais de liderança estariam apoiados nas relações interpessoais da unidade de trabalho. 

Seguem-se os modelos de teorias de administração X e Y de McGregor e as concepções de maturidade-
imaturidade de Chrys Argyris. Esses estudos tiveram um novo marco com Maslow, com o desenvolvimento do 
conceito de hierarquia de necessidades. Hersberg, na seqüência, introduz as necessidades higiênicas e de 
satisfação como pontos focais do processo de trabalho, conforme clássica publicação de Hersey & Blanchard 
(1986). 

A partir da década de 70 os gurus da qualidade, entre eles Juran e Deming, são os precursores da discussão 
das questões de qualidade pessoal como parte dos processos de qualidade organizacional. 

Já nas décadas de setenta e oitenta os trabalhos norte-americanos de Edgar Schein, no livro Psicologia 
Organizacional, Handy com o livro “Como compreender as Organizações”, Ulrich com o livro “Campeões de 
RH” abordam novos conceitos sobre gestão de pessoas e recursos humanos sinalizando os fatores específicos 
da condição humana no trabalho, em extenso conjunto de contribuições sob a perspectiva organizacional, no 
que se refere à competência, estratégia, cultura e talento. 

Entre os precursores do conceito e instrumentos de diagnóstico da Qualidade de Vida no Trabalho, Walton, 
estudioso norte-americano, nos anos setenta define qualidade de vida no trabalho. O mesmo autor apresenta 
um conjunto de critérios sob a ótica organizacional, iniciando importante linha de pesquisa de satisfação em 
qualidade de vida no trabalho. Spink associa a visão sociotécnica, especialmente os estudos de Bion, sobre 
funcionamento dos grupos nas Minas Inglesas de Carvão e as mudanças nos processos de trabalho na Volvo, 
sob a ótica da sociotécnica. A professora Eda Conte Fernandes desenvolveu nos anos noventa as ferramentas 
de Auditoria de Qualidade de Vida no Trabalho. 

Destacam-se as seguintes contribuições associadas à Escola de Pensamento QVT Organizacional: 

• Expansão dos processos de qualidade para qualidade pessoal;
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• Política de gestão de pessoas – valorização e capacitação;
• Marketing – imagem corporativa e comunicação interna;
• Tempo livre – desenvolvimento cultural, hábitos de lazer e esporte;
• Risco e desafio como fatores de motivação e comprometimento.

Há interfaces originárias especialmente nas áreas da saúde, benefícios, gestão pessoal, engenharia de 
produção, ergonomia, sistemas de gestão da qualidade, pesquisa, inovação tecnológica, balanço social, 
marketing e atividades de responsabilidade social. Estas interfaces têm a função de âncoras de ações e 
programas de qualidade de vida no trabalho. 

No âmbito do Desenvolvimento Humano e Organizacional, também denominados Recursos Humanos, Gestão 
de Pessoas, Relações Industriais e Comportamento Organizacional - há programas e estudos de redução da 
fadiga física e mental, tradicional tema da ergonomia, gestão do conhecimento. Nas relações com os 
empregados muitos processos, produtos, serviços e outros esforços gerenciais ocorrem continuamente 
visando a entender a moral do grupo de trabalho, superar a desmotivação, melhorar o balanço entre a vida 
pessoal e profissional, bem como a formação e desenvolvimento de lideranças autênticas a partir de práticas 
e valores da cultura de cada empresa, empreendimento ou instituição pública. 

Desde os movimentos de Gestão da Qualidade com relação a produtos, serviços, certificações, enfrentamento 
das corrupções, especialmente a partir dos anos noventa, a qualidade de vida caminhou junto e muitas vezes 
à frente destes valores e visões. Há abordagens de produção socioeconômica, cultura organizacional e 
políticas públicas com diferentes fundamentos das áreas do conhecimento científico: em alguns países as 
demandas de QVT são denominadas condições de trabalho, por exemplo, na França desde os anos oitenta. 
No entanto, ainda hoje há comunidades em que qualidade de vida é um fenômeno ignorado, negado ou 
mesmo rejeitado. Mas será que não existem necessidades de gestão da qualidade de vida no trabalho nestes 
ambientes? O mais provável é crer que QVT era uma ação não reconhecida como responsabilidade do 
ambiente interno da organização, tanto por empregadores como por empregados. 

Há inúmeros rankings para sinalizações das melhores empresas para se trabalhar, maiores e melhores, piores 
empresas, e ainda se observa com frequência organizações públicas, privadas e do terceiro setor apenas 
ações aleatórias ou reativas às exigências de responsabilidade civil e criminal – algumas vezes superficiais e 
paliativas. Mas também há exemplos efetivos de organizações e lideranças alinhadas ao Desenvolvimento 
Sustentável como dos ODS da Agenda 2030, da ONU, como o Guia para CEOS, transcrito a seguir: 
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4. A escola de pensamento GQVT: condição humana no trabalho
Toda pessoa é um complexo biopsicossocial, isto é, tem potencialidades biológicas, psicológicas e sociais que 
respondem simultaneamente às condições de vida. Essas respostas apresentam variadas combinações e 
intensidades nesses três níveis e podem ser mais visíveis em um deles, embora eles sejam sempre 
interdependentes. Esse conceito advém da medicina psicossomática, Lipowski, nos anos setenta foi um dos 
principais estudiosos desta visão mais ampla e diferenciada da pessoa humana. No mesmo período também 
foi construído e divulgado pela Organização Mundial de Saúde uma nova visão de saúde-doença. Adotou-se o 
conceito de que “saúde é um completo bem-estar biológico, psicológico e social e não apenas ausência de 
doença". 

Nessa visão, se estabelece uma nova importância para fatores psicossociais fundamentais para a explicação 
da saúde e da doença. Cada critério refere-se a características diferenciadas, assim fundamentadas: 

• dimensão biológica refere-se às características físicas herdadas ou adquiridas ao nascer e
durante toda a vida. Inclui metabolismo, resistências e vulnerabilidades dos órgãos ou sistemas;

• dimensão psicológica refere-se aos processos afetivos, emocionais e de raciocínio, conscientes
ou inconscientes, que formam a personalidade de cada pessoa e o seu modo de perceber e de
posicionar-se diante das demais pessoas e das circunstâncias que vivencia.

• dimensão social revela os valores socioeconômicos, a cultura e as crenças, o papel da família e
as outras formas de organização social, no trabalho e fora dele, os sistemas de representação e a
organização da comunidade a que cada pessoa pertence e da qual participa. O meio ambiente e a
localização geográfica também formam a dimensão social;

• dimensão organizacional que se refere às questões de imagem corporativa, inovação e
tecnologia, sistemas de controle, movimentações e registros, programas de treinamento e
desenvolvimento e outras atividades específicas das empresas.

Essa conceituação é descrita por Lipowski (1986) como o resgate de uma visão mais ampla do conceito de 
saúde que tem sido a tendência nas últimas décadas. A saúde não seria apenas a ausência de doença, mas 
também o completo bem-estar biológico, psicológico e social. Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1986, 
alinhada aos estudos de Dejours, entre outros pesquisadores europeus e canadenses, abre campo 
significativo para a compreensão dos fatores psicossociais na vida moderna e, especificamente, no 
desempenho e na e cultura organizacionais da saúde do trabalho. 

Para atender às especificidades da cultura e do ambiente organizacionais, criou-se a dimensão 
organizacional, construindo a Visão (e metodologia) Biológica, Psicológica, Social e Organizacional – BPSO. 
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Fonte: elaborado pela autora 

Essa compreensão do ser humano, em que o indivíduo é o seu corpo, revela condições de vida e marcas das 
experiências vividas e desejadas. Situa-se na mesma visão de integralidade e holística da pessoa. A escola 
biopsicossocial integra os conceitos da Filosofia, Psicologia, Fisiologia, Biologia, Sociologia e conhecimentos 
acerca da vida humana. 

Qualidade de Vida no Trabalho é o conjunto das escolhas de bem-estar único e individualizado que 
proporciona autoestima positiva, percepção de equilíbrio, hábitos saudáveis e prontidão para o desempenho 
no trabalho saudável. 

O conceito aqui proposto para Qualidade de Vida no Trabalho – QVT é composto por três aspectos 
fundamentais: 

• Autoestima;
• Percepção de equilíbrio;
• Bem-estar e hábitos saudáveis.

A qualidade de vida no trabalho, como elemento de gestão organizacional e de desempenho no trabalho dá 
sentido para o trabalho sustentável, com os elementos de integração psicossocial, credibilidade social e 
comunitária, mapeamento de expectativas através do contrato psicológico de trabalho, capacita e realiza, e 
gera condição econômica e financeira para a sobrevivência própria, de seus dependentes e da comunidade. 
Este é o ciclo virtuoso do trabalho. 

VISÃO BPSO 
biológica, psicológica, social e organizacional

PSICOLÓGICO

BIOLÓGICO

SOCIAL

ORGANIZACIONAL
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Foram realizados em 2006, estudos quantitativos através do site Núcleo de Estudos e Pesquisas em 
Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho – do Departamento de Administração da Universidade de São 
Paulo. Dentre as diversas variáveis estudadas sobre Escolas de Pensamento, destacaram-se os dados sobre 
pressões externas relativas à justiça e responsabilidade social, produtividade e benefícios, e preservação de 
pessoa no trabalho. A amostra foi composta de 40 administradores com nível superior e pós-graduação. Os 
dados percentuais em uma Escala Likert de 1 para nenhuma pressão a 7 para muita pressão, os dados foram: 

Quadro 1: Pressões para gestão da qualidade de vida no trabalho 

N= 40 

  Escalas 

TIPO  

DE PRESSÃO 

1 2 3 4 5 6 7 Escola de Pensamento 

Justiça e 
responsabilidade 
social 

2,5% 10% 12,5% 27,5% 27,5% 15% 17,5% 
E.P. Socio 

economica 

compensação 
benefícios e 
desempenho 

2,5% 5% 20% 7,5% 42,5% 0% 22,5% 
E.P. 

Organizacional 

Preservação da 
condição pessoal 

2,5% 12,5% 15% 37,5% 17,5% 0% 5% 
E.P. 

Condição Humana 

Fonte: dados de pesquisa, 2006 

O TRABALHO O TRABALHO 
SUSTENTSUSTENTÁÁVELVELGera Gera 

credibilidadecredibilidade

Integra Integra 
socialmentesocialmente

Tem expectativasTem expectativas
priorizadaspriorizadas

CapacitaCapacita
e realizae realiza

Efetiva a Efetiva a 
sobrevivência sobrevivência 



Escolas de pensamento da gestão da qualidade de vida no trabalho 

14 
O Livro ABQ da Qualidade no Brasil 

Os achados de pesquisa revelaram moderada pressão para aspectos da preservação da condição pessoal, 
forte pressão (42,5% das respostas) para questões de compensação, benefícios e desempenho relacionadas à 
qualidade de vida e 55% das respostas para pressão moderada) e modesta, isto é, mais para baixa pressão 
nas questões sociais e econômica nas práticas de bem-estar coletivo. 

1900ral 1900ral 1900ral 1900ral 1900ral 

socioeconômica 

organizacional 

condição pessoal 
muito alta 

alta 

forte 

moderada 

modesta 

muito fraca 

fraca 
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5. Considerações finais

No cenário marcado pela exuberância tecnológica, a Qualidade de Vida é uma necessidade ou é um modismo 
pós-industrial? Ou, ainda, é uma resposta a pressões da vida moderna diante das novas exigências de 
adaptação ao viver globalizado? 

Há novas realidades sociais, econômicas e de saúde e vida. O aumento da expectativa de vida, maior tempo 
de vida trabalhando em atividades produtivas, maior consciência do direito à saúde, apelos a novos hábitos e 
estilos comportamentais, responsabilidade social e consolidação do compromisso de desenvolvimento 
sustentável. Os efeitos sobre o bem-estar a médio e longo prazos são pouco conhecidos. Em curto prazo, o 
alarme está disparado: o stress, incorporado na medicina por Selye há seis décadas, é o grande tema do 
momento no mundo do trabalho urbano – potencializado diante da Pandemia COVID19. 

Os gestores e trabalhadores diante do “novo normal” estão construindo novos processos decisórios, 
privacidade doméstica e home office, relações humanas e ética. Ganham novos contornos de qualidade de 
vida os ambientes virtuais, a tecnologia, novos modelos de controle do tempo, escala de reuniões e entregas, 
ao lado do contínuo questionamento da credibilidade e sustentabilidade das instituições na construção de um 
mundo com percepção e construção da qualidade de vida no trabalho, alinhadas às Escolas de Pensamento 
em Gestão da Qualidade de Vida: Socioeconômica, Organizacional e da Condição Humana. 

As descrições, transcrições, reflexões e modelos teóricos aqui apresentados foram fundamentados em estudos 
anteriores na linha de pesquisa de gestão da qualidade de vida no trabalho, têm carácter de mapeamento 
exploratório para revisões e aprofundamentos conceituais e práticos. Visam à contribuir para o alinhamento 
das demandas de qualidade em todos os sentidos, especialmente das condições de vida no trabalho. 
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