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Resumo: Desenvolvemos o presente artigo destacando a importância da qualidade de vida 

para obtenção de sucesso, mostrando seus benefícios para os colaboradores e para a 

organização e os impactos do estresse que estão diretamente ligados ao ambiente 

organizacional. O termo qualidade de vida nas empresas começou a ser visto como um agente 

de melhoria na gestão de pessoas, pois colaboradores motivados e saudáveis estão diretamente 

relacionados com a melhoria no ambiente de trabalho e consequentemente com a 

produtividade. Com o mundo globalizado, os profissionais não buscam somente altos salários 

e benefícios, procuram também um ambiente de trabalho humanizado e adequado, onde 

possam sentir-se motivados, melhorando a sua produtividade. Finalizaremos este artigo com 

um estudo de caso da empresa Google, empresa que aposta na qualidade de vida de seus 

colaboradores, aplicando métodos eficazes de qualidade de vida e considerados por diversas 

pesquisas como a melhor empresa do mundo para se trabalhar. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Hoje o mundo vive um momento de mudanças constantes, que se reflete na 

competitividade da organização. Através dessas mudanças e os avanços tecnológicos, as 

pessoas começaram a desenvolver reações variadas que ficou conhecida como “estresse”. 

O conceito de estresse tem sido muito utilizado nos dias atuais, se tornando parte do 

senso comum. Ao reagir as exigências psíquicas de forma inadequada, o homem despreparado 

desenvolve um desgaste e dependendo do nível que está, pode apresentar lesões variadas. 

Segundo Baccaro, (1990) “o estresse é uma reação emocional com componentes 

psicológicos e físicos, que ocorre na presença de qualquer evento que confunda, amedronte ou 

excite a pessoa”. 

Pelos motivos apresentados, as empresas percebem a importância do programa de 
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qualidade de vida no ambiente de trabalho e reconhecem sua relação com a produtividade, 

sendo assim, buscam implantar programas que visam melhorar as condições de todos os 

colaboradores e buscando também um melhor desempenho para a organização. 

  A importância deste trabalho pode ser justificada devido ao crescimento sobre os 

programas de qualidade de vida, se eles são eficientes e eficazes dentro de um ambiente 

empresarial e quais são os efeitos na produtividade e na vida pessoal dos colaboradores. 

Este artigo está embasado em pesquisa bibliográfica, utilizando-se de livros, revistas e 

sites confiáveis e de uma análise de um estudo de caso sobre a empresa Google. 

 Pretendemos, como objetivo geral, mostrar como o estresse afeta o desempenho do 

indivíduo e como os programas de qualidade de vida podem melhorar o desenvolvimento do 

mesmo dentro da organização. 

 

2. O ESTRESSE 

 

O conceito de estresse foi apresentado pela primeira vez em 1936 pelo pesquisador 

canadense de origem francesa Hans Selye, onde através de experimentos realizados com 

animais, fazia com que eles fossem submetidos a situações agressivas, que era considerado os 

estímulos estressores e seus organismos respondiam sempre de forma regular e específica.           

Selye descreveu todos os procedimentos do estresse e deu-lhe o nome de Síndrome 

Geral de Adaptação. O estresse é uma reação do organismo com os componentes 

psicológicos, físicos, mentais e hormonais que ocorre quando surge a necessidade de uma 

grande adaptação a um evento ou situação de importância.  

Em sua obra, Rodrigues (1997) traz uma definição de estresse como “uma relação 

particular entre uma pessoa, seu ambiente e as circunstâncias às quais está submetido, que é 

avaliada pela pessoa como uma ameaça ou algo que exige dela mais que suas próprias 

habilidades ou recursos e que põe em perigo o seu bem-estar”. 

 Limongi-França; Rodrigues (2011) diz que “Os estímulos são prolongados e intensos, 

desencadeiam um processo de adaptação inadequado, podendo gerar desconfortos e doenças, 

resultando no estresse negativo ou distresse, que é o mais conhecido pelas pessoas”. 

O estresse pode ter dois sentidos, sendo ele positivo ou negativo. 

O estresse positivo, conhecido como “eustress” é aquele que motiva as pessoas a 

continuarem trabalhando. Todas as pessoas precisam do eustress, o estresse do bem, que 

motiva todos a continuarem sendo produtivos e motivados. 
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O estresse negativo, conhecido como “distress” é aquele que deixa as pessoas 

angustiadas, onde a tensão aumenta e leva as pessoas a tomarem decisões ruins. Este tipo de 

estresse é o mais conhecido pelas pessoas. 

Para muitos, o estresse já faz parte de sua vida cotidiana, ou seja, ele surge da 

interação com o lugar que vive e onde trabalha.  “Quando fazemos algo agradável e nos 

sentimos valorizados pelo esforço despendido, estamos em eutress”, ou seja, o stress positivo, 

considerado uma área de melhor desempenho e conforto, pois gera a sensação de realização 

pessoal (LIMONGI-FRANÇA; RODRIGUES, 1997). 

Os sintomas físicos do estresse mais comuns são: fadiga, dores de cabeça, insônia, 

dores no corpo, palpitações, alterações intestinais, náusea, tremores e resfriados constantes. 

Pequenas alterações no comportamento, ações involuntárias de irritabilidade e mau humor, 

inquietude, podem ser os primeiros sintomas de que o estresse está surgindo. Nessa fase 

inicial, o individuo ao perceber mudanças, pode contorná-las sem maiores consequências. 

Para Carvalho e Serafim (2002), essa é a 1ª fase, e na 2ª fase a tendência do organismo 

é adaptar-se e permitir que esse estado de desequilíbrio permaneça. No entanto, ainda a tempo 

de alertar-se com a situação e resistir aos sintomas apresentados. Na 3ª fase, o estresse se 

caracteriza, pela tensão e por novos fatores que provocam irritabilidade.  

Ainda Carvalho e Serafim (2002), destacam que há uma queda na defesa natural, 

enfraquecimento, deixando o individuo vulnerável ao surgimento de várias doenças 

 

2.1 O impacto do estresse nas organizações 

 

 Segundo Fiorelli (2003, p. 254), o estresse pode causar um ciclo vicioso, onde 

conflitos no trabalho podem ocasionar impactos negativos no ambiente familiar, gerando mais 

conflito no ambiente organizacional e assim por diante, “neutralizar os fatores de geração de 

estresse no trabalho contribui para tornar o indivíduo mais disposto para exercer suas 

atividades”, melhorando assim sua qualidade de vida e produtividade.  

Para as empresas, o estresse acarreta na queda da produtividade dos colaboradores, 

perda de oportunidades, erros, atrasos na entrega de projetos, acidentes de trabalho, aumento 

dos custos com saúde, má gestão da empresa, custos com ações trabalhistas e 

maior rotatividade de funcionários. 

O alto nível de estresse faz a pessoa perder a concentração e seu trabalho não rende o 

equivalente ao desempenho de uma pessoa saudável. Além disso, as pessoas perdem sua 

http://www.calldaniel.com.br/blog-mind/aprenda-a-detectar-a-queda-de-produtividade-relacionada-ao-estresse
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produtividade, qualidade, competitividade e os lucros são comprometidos. 

A meta principal da qualidade de vida na organização é a conciliação dos interesses 

dos indivíduos e das organizações, fazendo com que melhore a satisfação do trabalhador e sua 

produtividade. 

 

3. ORIGEM DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 

A qualidade de vida foi introduzida pelo Professor Louis Davis, no início da década de 

70 em Los Angeles, onde ele ampliava seus projetos de descrição de cargos. Logo, surgiu nos 

EUA o movimento de QVT, onde as pessoas se preocupavam com a competitividade 

internacional e o grande sucesso dos japoneses que utilizavam práticas capazes de reduzir 

conflitos. 

Segundo Rodrigues (1994), a qualidade de vida no trabalho tem sido uma preocupação 

do homem desde o início de sua existência, com outros títulos e em outros contextos, mas 

sempre voltada para a satisfação e o bem-estar do trabalhador na execução de suas tarefas. 

Já para França (1997), a qualidade de vida no trabalho é um conjunto de ações de uma 

empresa que envolve a implantação de melhorias e inovações gerenciais e tecnológicas no 

ambiente de trabalho. 

Podemos observar que a Qualidade de Vida ocorre quando as empresas percebem que 

seus funcionários são fundamentais e essenciais para o desenvolvimento da organização. 

Segundo Campos (1992), um dos mais importantes conceitos dos programas de 

qualidade está na premissa de que, somente se melhora o que se pode medir e, portanto, é 

preciso medir para melhorar, sendo assim, é necessário avaliar de forma sistemática a 

satisfação dos profissionais da empresa e, nesse sentido, o processo do autoconhecimento e as 

sondagens de opiniões internas são de grande importância para detectar a percepção dos 

funcionários sobre os fatores intervenientes na qualidade de vida na organização do trabalho. 

 

3.1 Qualidade de vida x estresse 

 

O estresse no ambiente de trabalho é o resultado de um conjunto de situações que são 

potencialmente desestabilizadoras, que por falta de adaptação entre pessoas e ambiente, são 

manifestadas através de problemas de saúde física ou emocional e ainda como alterações de 

comportamento no trabalho e em casa.  
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É impossível determinar todos os impactos causados pelo estresse nos funcionários, 

sendo que pessoas diferentes reagem biologicamente e psicologicamente de forma distinta no 

processo de estresse.  

A mudança de atitude permite que o individuo consiga lidar com os fatores 

estressantes no ambiente de trabalho. Quando a empresa investe nessas relações humanas, os 

colaboradores sentem-se valorizados a se dedicarem mais ao desempenhar suas funções. 

Devido a esta importância, empresas estão investindo em Programas de Qualidade de 

Vida e tem como meta conciliar o interesse dos indivíduos e das organizações, transformando 

o ambiente de trabalho em um local amplo para melhor desenvolvimento de seus 

colaboradores, buscando o equilíbrio entre a vida pessoal e a realização profissional 

melhorando também a produtividade da empresa. 

Para Fernandes (1996), pode-se entender QVT como um programa que visa a facilitar 

e satisfazer as necessidades do trabalhador ao desenvolver suas atividades na organização, 

tendo como ideia básica o fato de que as pessoas são mais produtivas quanto mais estiverem 

satisfeitas e envolvidas com o próprio trabalho.  

A Gestão de Pessoas vem proporcionando aos colaboradores um ambiente menos 

cansativo e estressante. Diante dessas mudanças, começaram a surgir pesquisas com o 

objetivo de entender melhor está nova implementação. 

 

3.2 Qualidade de vida nas organizações 

 

Durante a Revolução Industrial, a satisfação dos funcionários era o fator que menos 

importava, porque muitas vezes trabalhavam em situações de escravidão e, em locais, que 

atentavam diretamente contra sua saúde, segurança física e mental. Só a partir da década de 

1920, com a criação da Escola das Relações Humanas, que a qualidade de vida no trabalho 

passou a ser objeto de estudo e de interesse, o que ao longo dos últimos anos trouxe grandes 

melhorias aos trabalhadores. 

Qualidade de vida no trabalho esta relacionado as ações que são implementadas no 

ambiente organizacional, que tem como meta empregar melhorias para os colaboradores, onde 

consequentemente gera satisfação para a organização. Notamos que ela é boa não somente 

para o empregado, mas também para o empregador. 

A Qualidade de Vida no Trabalho busca o equilíbrio entre as expectativas do 

empregado e do empregador, através da interação entre as exigências e a necessidades de 
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ambas as partes, visando melhorias na satisfação das pessoas e melhores resultados 

organizacionais.  A Qualidade de Vida surge nas empresas com a implantação de programas 

que obtenham melhores indicadores de desenvolvimento para alcançar melhores resultados. 

O esforço deve ser feito por parte da organização para melhorar o clima organizacional 

dentro da empresa e ajudar os seus funcionários a satisfação individual. Com isso, pensamos 

nos três pilares corporativos: pessoas, trabalho e os processos empresariais. O Recursos 

Humanos (RH) exerce um papel fundamental na manutenção da qualidade de vida na 

organização. Além das atividades de recrutamento e treinamento de pessoal, o RH também 

precisa garantir um bom clima organizacional. 

 

4. BENEFÍCIOS DA QUALIDADE DE VIDA  

 

O sucesso não está relacionado com o investimento em tecnologias e infraestrutura, 

mas sim em valorizar sua equipe através de programas de qualidade de vida  que também 

aumenta a produtividade. 

Veremos os benefícios para a organização e para os funcionários: 

 

4.1 Para as organizações 

 

Os Gestores devem entender que a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) é um 

investimento que impulsiona os resultados da empresa. Veremos alguns benefícios que a QTV 

traz para a organização. 

 Aumento da produtividade, devido ao engajamento dos colaboradores; 

 Maior satisfação dos clientes, aumentando a clientela; 

 Redução da rotatividade e do absenteísmo, o que evita prejuízo na economia; 

 Retenção de talentos, isto é, com a QVT na empresa, o capital humano de qualidade 

permanece; 

 Redução de gastos com saúde e afastamento dos colaboradores; 

 Clima organizacional mais favorável, o que permite mais produtividade, menos 

conflitos e melhora na imagem da empresa. 

 

 

 

http://materiais.salpinx.com.br/checklist-clima-organizacional
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4.2 Para o trabalhador 

 

O ser humano é complexo em suas necessidades e se as mesmas não forem atendidas, 

o seu bem estar fica comprometido, isto é, para que haja qualidade de vida, é preciso atender 

as necessidades básicas. Após atender essas necessidades, traz alguns benefícios ao 

trabalhador: 

 Melhora nas relações interpessoais com colegas e chefia 

 Menor risco de desligamento 

 Menor risco de doenças ocupacionais 

 Aumento da motivação 

 Maior conforto e bem estar na execução das atividades 

 

4.3 Qualidades de vida x administração da produção  

 

O termo administração da produção é utilizado para descrever as funções, atividades e 

responsabilidades que um gerente tem com sua equipe para a produção e entrega de produtos 

e serviços. 

De acordo com Levering (1986), um bom lugar para se trabalhar possibilita que as 

pessoas tenham, além do trabalho, outros compromissos em suas vidas, como família, amigos 

e outras atividades. Um bom ambiente de trabalho, livre de estresses garante ao trabalhador a 

possibilidade deste não levar para casa os problemas, as tensões, os receios e as angústias 

acumuladas durante a jornada de trabalho. 

Silva (1997) afirma que o ambiente ocupacional apresenta condições físicas, materiais 

e qualidades psicológicas e sociais. Sendo assim, um ambiente de trabalho agradável pode 

influenciar o relacionamento interpessoal e a produtividade, bem como reduzir acidentes, 

doenças, absenteísmo e rotatividade de funcionários. 

A QVT influencia diretamente na produção, pois funcionários desmotivados estão 

propícios a ter baixa produtividade. A QVT surgiu para estabelecer uma relação entre o 

emprego e empregador, fazendo com que ambos tenham esforços que influenciam 

diretamente na organização. 

De acordo com Silva (1997), quando os profissionais não sentem mais suas atividades 

desafiadoras ou não têm seus resultados reconhecidos, perdem a paixão pelo que fazem.  

Sabemos que o trabalho é importante para o ser humano, e se os trabalhadores tiverem 
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condições de trabalho adequadas, resultará a um aumento de eficiência em suas tarefas. 

A empresa que foca na QVT sabe o quanto ela é eficaz para um bom desempenho e 

desenvolvimento das partes. 

 

5. ESTUDO DE CASO: GOOGLE 

 

5.1 A empresa 

 

A empresa escolhida para o estudo de caso foi o Google, uma empresa multinacional 

de serviços online e software dos Estados Unidos. O Google hospeda e desenvolve uma série 

de serviços e produtos baseados na internet e gera lucro principalmente através da 

publicidade. 

A empresa foi fundada por Larry Page e Sergey Brin, em 04 de setembro de 1998 

onde a missão declarada da empresa desde o inicio foi “ organizar a informação mundial e 

torna-la universalmente acessível e útil.” 

O Google é uma empresa que além de pensar em seus clientes, pensam no bem estar 

de seus funcionários, onde utilizam técnicas extremamente eficientes para a obtenção de 

melhores resultados. 

A empresa proporciona aos seus colaboradores um ambiente harmonioso, onde os 

funcionários tem total liberdade para desempenhar suas funções e o objetivo maior é alcançar 

os resultados esperados. 

O Google investe em programas de QVT porque sabe que os rendimentos dos 

funcionários aumentam com as vantagens oferecidas, mostrando o quão importante os 

funcionários são dentro da organização.  

 

5.2 Vantagens de trabalhar no Google 

 

A empresa oferece vários benefícios aos seus colaboradores, pois acreditam que a 

QVT é extremamente importante para alcançar melhores resultados. 

Iremos citar alguns dos itens que o Google investe para melhor satisfação de seus 

funcionários. 

 Lanches e comida de graça: O Google investe em um local próprio para 

alimentação, com produtos de qualidade, para que os colaboradores mantenham sua saúde em 
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dia. 

 Carona Grátis: A empresa oferece transporte gratuito de ida e volta para os 

colaboradores.. O ônibus oferece serviços como wi-fi que permite que os funcionários se 

divirtam no caminho para casa ou terminem algo que ficou pendente. 

 Massagens: Quando os funcionários fazem algo bem sucedido, os envolvidos 

ganham horas de massagem que são concedidas no próprio local. 

 Médicos no local de trabalho: é um benefício até comum aqui no Brasil, mas nos 

Estados Unidos – onde não existe nenhum convênio popular de saúde, oferecer assistência 

médica aos seus trabalhadores é algo raro entre as empresas. 

 Cortes de cabelo de graça: empregados que não têm tempo ou disposição para 

manter o corte de cabelo em dia podem contar com o serviço dos cabeleireiros de uma 

companhia chamada Onsite Haircuts, contratada pela empresa. 

Com todos esses projetos e mimos oferecidos aos colaboradores, o clima 

organizacional altera para um ambiente menos tenso, mais harmônico e os funcionários notam 

como são importantes e valorizados dentro da organização. 

 

5.3 Qualidades de vida no Google 

 

O Google vê a necessidade de fazer com que os seus colaboradores trabalhem felizes, 

por isso, essas regalias são permitidas. O clima de liberdade em que os empregados trabalham 

procura estimular o empreendedorismo, sem hierarquia, para potencializar a inovação e 

criatividade. 

O pacote de benefícios é idêntico para profissionais de todos os níveis, o que faz com 

que o presidente e o estagiário tenham os mesmos benefícios. O ambiente descontraído não é 

o único responsável pelo incentivo à criatividade. A diversidade nas equipes é estimulada com 

a intenção de aumentar o volume de troca de ideias. 

O Google reconhece que para que seus funcionários tenham um rendimento melhor, é 

necessário investir em programas de QVT (Qualidade de Vida no Trabalho). 

Segundo uma pesquisa do Quora, o engenheiro do Google Brain diz que diversos 

mimos que são oferecidos ajudam a simplificar o cotidiano, restando mais tempo para as 

amizades, para aprendizado e novos projetos. 
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5.4 Resultados da análise 

 

O Google mima muito os seus colaboradores, oferecendo-lhes regalias únicas, o que a 

mantém no pódio das melhores empresas para trabalhar. Mas, em contrapartida, os seus 

empregados também a vão mimando, com claros ganhos em produtividade e, 

consequentemente, em boas receitas. 

Funcionários satisfeitos com seu trabalho e que se sentem respeitados e reconhecidos 

por aquilo que desenvolvem tornam-se parceiros de negócio, fazem muito além do que as suas 

obrigações e se preocupam com o andamento da empresa.    

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base em todas as pesquisas realizadas para a elaboração deste trabalho, torna-se 

evidente a importância e relevância da qualidade de vida no trabalho, seja ela para melhoria 

da vida pessoal ou convívio social. 

Desta forma, podemos concluir que a redução do estresse é importante para o 

crescimento da organização, pois através de um ambiente saudável é possível desenvolver e 

reter talentos, destacando-se como prioridade a questão da gestão bem estruturada e a 

exploração de novas ideias como caminho para o alcance de melhores resultados. 

Abordar a qualidade de vida nas empresas é mais que um benefício para o 

colaborador/trabalhador, é uma necessidade de extrema importância.  

Infelizmente, na maioria das empresas os trabalhadores exercem suas atividades em 

condições precárias. É importante que as organizações conheçam as necessidades reais de 

cada empregado, ofertando-lhe planos de benefícios flexíveis, envolve-los na estrutura de suas 

funções darem autonomia para a realização de suas funções e feedback sobre seus 

desempenhos, estabelecer metas especificas e reais, conceder apoio psicológico, investir na 

educação formal, dar tratamento ético, possibilitar planos de carreira, remuneração por 

habilidades e competência.  

Concluímos então que a busca pela qualidade de vida deixou de ser diferencial 

competitivo e tornou-se uma condição de sobrevivência para as empresas. 
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