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economia da era digital, os novos paradigmas da gestão

organizacional e a difícil união entre qualidade de vida e

estabilidade econômica impulsionam ações complexas.

Estas ações complexas ocorrem em situações típicas no

terceiro milênio: circulação instantânea de informações com uso

intensivo de sistemas virtuais; busca de novos valores para superar o

clássico freudiano: mal-estar da civilização e estimulo à Inovação e

competitividade em atividades individuais e coletivas.

Comunidades, organizações de trabalho - públicas ou priva-

das -já reconhecem grande variedade de ações, práticas e políti-

cas relacionadas direta ou indiretamente à qualidade de vida no

trabalho. Apesar deste reconhecimento da necessidade de atuar

de forma efetiva em todos os aspectos do bem-estar pessoal e

coletivo, há inquietudes quanto a pressões, concilia-

ção de expectativas entre trabalho, família e consumo,

diferenças entre os tipos de stress: eustresse - adapta-

ção saudável e distresse - adaptação doentia, hábitos

alimentares e cuidados físicos, estilos de vida, impac-

tos tecnológicos. Há muitos estímulos e poucos valo-

res para a consciência do bem-estar com parte da vida

- dentro e fora do trabalho.

As ações de qualidade de vida não são aleatórias.

Por princípio devem gerar sustentabilidade. As ações

de QVT pressupõem necessidades a serem atendidas no

sentido da preservação pessoal e da sobrevivência da

espécie. Na última década é que se expandiu a idéia do

conceito qualidade de vida. Em alguns países as deman-

das de QVT são denominadas condições de trabalho (por

exemplo, na França). A questão é QVT era um fenôme-

no ignorado ou simplesmente não existia nas empresas?

O mais provável c crer que QVT era uma ação não re-

conhecida como responsabilidade do ambiente interno

da organização, tanto por empregadores como por em-

pregados. Vale destacar alguns desencadeadores de qua-

lidade de vida no trabalho típicos na nossa sociedade pós-industri-

al, são elas:

• Estrutura da vida pessoal: família, atividades de lazer e espor-

te, hábitos de vida, expectativa de vida, cuidados com a saúde, ali-

mentação, combate à vida sedentária, grupos de afinidades e apoio;

• Fatores socioeconômicos: globalização, tecnologia, informa-

ção, desemprego, políticas de governo, organizações de classe, pri-

vatização de serviços públicos, expansão do mercado de seguro-saú-

de, padrões de consumos mais sofisticados;

• Metas empresariais: competitividade, qualidade do produto,

velocidade, custos, imagem corporativa;

• Pressões organizacionais: novas estruturas de poder, informa-

ção, agilidade, co-responsabilidade, remuneração variável, transito-

ríedade no emprego, investimento em projetos sociais.

Os dados aparecem em estudos sobre índice de Desenvolvimen-
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to Humano (IDH), índice de Desenvoivimento Social (IDS) e índi-

ce de Condições de vida (IDCV) e mais recentemente risco, ergono-

mia nas questões de saúde e segurança do trabalho, carga mental,

esforços repetitivos, riscos ocupacionais e comunicação tecnológi-

ca e a psicologia do trabalho: nos estudos sobre psicopatologia, sig-

nificado do trabalho, processos comportamentais, como contrato

psicológico de trabalho, motivação, expectativas. As atividades se

referem a: Cuidados primários com a saúde, Promoção da saúde,

Hábitos alimentares, melhorias ergonômicas, segurança e riscos ocu-

pacionais, Psicopatologia do trabalho e carga psíquica, Daqui estru-

tura-se o Conceito QVT, com foco na pessoa. Sintetizamos a seguir,

esse panorama das principais pressões para gestão e sustentabi l ida-

de do bem-estar nas organizações.

Ainda hoje, o.que se observa na maioria das organizações públi-

cas e privadas são ações paliativas, aleatórias ou reativas às exigên-

cias de responsabilidade civil e criminal. No entanto, especifica-

mente no âmbito da gestão de pessoas, há programas e estudos de

redução da fadiga física e mental, tradicional tema da ergonornia.

Há, na dimensão da atenção ao empregado, esforços

gerenciais para entender a moral do grupo de traba-

lho, os problemas de desmotivação e mais recentemen-

te os programas sobre balanço entre a vida pessoal e

profissional.

A responsabilidade social empresarial c o enve-

lhecimento da população fortalecem a visão de desen-

volvimento sustentável. Descortinam-se no início do

milênio novos paradigmas para as questões de QVT.

Com vista a facilitar o desenvolvimento de estudos e

o alinhamento de conceitos desenvolvemos a tipolo-

gia de Escolas de Pensamento em Qualidade de Vida

no Trabalho, com três linhas mestras: A Escola Socio-

econômica, A Escola Organizacional e A Escola da

Condição Humana.

A idéia de propor uma tipologia denominada Es-

colas de Pensamento de QVT - localizando as deman-

das de qualidade de vida nas empresas - busca um

avanço efetivo na compreensão das demandas no am-

biente de trabalho da sociedade pós-industria!. 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 empregado-

res. A maioria destes caminhos nos leva à discussão das condições

de vida e do bem-estar de pessoas, grupos, comunidades e até mes-

mo do planeta como um todo e da sua inserção no universo. Na

verdade acreditamos que a base da discussão do conceito de quali-

dade encerra escolhas de bem-estar e percepção do que pode ser

feito para atender às expectativas. Tanto de gestores como de usuári-

os das ações de QVT nas empresas.

Na atualidade, talvez a contribuição mais reveladora no campo

da organização sociopolítica das nações seja aquela denominada ter-

ceira via. Giddens(1998:37e76), seu principal idealizador, situa os

dilemas da sociedade nos últimos 15 anos: a globalização, o indivi-

dualismo e as posições políticas esquerda e direita, que parecem

não ter mais sentido.

Cresce 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 por meio das

mais importantes revoluções de nosso tempo: globalização, trans-

formação na vida pessoal e relacionamento com a natureza. Os va-

lores difundidos pela "terceira via" estão fundamentalmente assen-

tados 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 ou-

tros. Esses princípios afrontam o conservadorismo neolibera!, prin-

cipal fonte ideológica por trás da globalização. De forma esquemá-

tica, Giddens (1998: 37 e 76) enumera os princípios básicos dessa

nova corrente política: desenvolvimento da cidadania; responsabíli-
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dade e projetos sociais; igualdade com liberdade; preservação do

meio ambiente; desenvolvimento sustentável.

"É claro que os dilemas não são separados, mas precisamos atar

os fios", afirma Giddens (1998). "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 globa-

lização tem impulsionado novas relações de trabalho, as quais tra-

zem 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 ocupacíonais, como, por exem-

plo, o trabalho à distância. Reivindicações para diminuir a carga

horária de trabalho acontecem em vários países e, quando atendi-

das, esse tempo livre para o trabalhador descansar ou fazer outras

atividades é direcionado para o turismo e o consumo. Simultanea-

mente, a inclusão de novas tecnologias pode implicar a exclusão de

pessoas da esfera produtiva.

Esses paradoxos da era moderna indicam a constituição de

um novo paradigma das ciências sociais. A sociedade nacional

está sendo recoberta, assimilada ou subsumida pela sociedade

global, uma realidade que ainda não está suficientemente codifi-

cada. A sociedade global apresenta desafios empíricos e meto-

dológicos, ou históricos e teóri<cos, que exigem novos concei-

tos, outras categorias, diferentes interpretações. As referências

conceituais alteram-se rapidamente. Segundo o cientista político

Octávio Ianni (1994:147):

"Sempre houve um enorme debate sobre como a sociedade e o

estado relacionam-se, qual deveria subordinar o outro e qual enca-

nar os valores morais mais elevados. Assim, ficamos acostumados a

pensar que as fronteiras da sociedade e do Estado são as mesmas ou,

se não, poderiam (e deveriam) ser. (...) Vivemos em Estados. Há

uma sociedade sob cada Estado. Os Estados têm história e, portan-

to, tradições. (...) O único problema era que, à medida que o tempo

corria mais e mais anomalias revelavam-se inexplicadas nesse es-

quema de referência; e mais e mais lacunas (de zonas de atividades

humanas não-pesquisadas) pareciam emergir."

No campo da Qualidade de Vida no Trabalho, independentemente

da camada analítica, seja ela biológica, psicológica, social ou orga-

nizacional, novas referências ou novos paradigmas estão surgindo.

Veja o que acontece na área da saúde, seguindo as posições de San-

tos & 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,

Continuar é Preciso..
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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... as

interações dos grupos sociais, das políticas adotadas pelo governo."

Escola de Pensamento QVT: Organizacional
A dimensão socioeconômica está presente e condiciona as for-

mas de encarar teórica e analiticamente as questões de Qualidade de

Vida no Trabalho. No caso da saúde, por exemplo, a prática terapêu-

tica deve ser entendida somente como um dos instrumentos moder-

nos para a ação da sociedade na área. Sem a compreensão desses

condicionamentos socioeconômicos gerais, principalmente na velo-

cidade corn que a globalização afeta as relações de trabalho c estas

reagem, criando especifícidades históricas e regionais, não será pos-

sível apreender as reais dimensões do conceito de QVT.

A análise de fenômenos específicos do trabalho, como saúde,

segurança, motivação, adaptação de expectativas a condicionantcs

gerais, entre inúmeros outros, limita a compreensão da investiga-

ção. A rigor, Qualidade de Vida no Trabalho envolve 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 fabrica, dos

processos de controle da produção, dos tempos e movimentos, evo-

luindo para qualidade total e critérios de excelência. Embora influ-

enciada pelas condições gerais de organização socioeconômica, é

nessa dimensão que se pode designar de organizacional que muitos

pesquisadores apoiaram a sua reflexão.

Talvez a referência paradoxal dessa escola seja Taylor, com

seus estudos sobre as melhores formas de racionalizar a produ-

ção em massa, fenômeno típico do século XX. A razão do saber

em Taylor era de natureza tecnológica, por meio do uso de me-

lhores 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 rela-

ções 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 colaborado-

res, em Hawtorne. Os centros reais de liderança estariam apoia-

dos nas relações interpessoais da unidade de trabalho. Seguem-

se os modelos de teorias de administração X e Y de McGrcgor e

as concepções de maturidade-imaturidade de Chrys Argyris. Es-

ses estudos tiveram um novo marco com Maslow, com o desen-

volvimento do conceito de hierarquia de necessidades. Hersberg,

na seqüência, introduz as necessidades higiênicas e de satisfação

como pontos focais do processo de trabalho (in: Hersey & Blati-

chard, 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 quali-

dade organizacional. Já na década de 90, os trabalhos norte-america-

nos de Schein, Handy, Mintzberg e Ulrich abordam novos conceitos

sobre a condição humana no trabalho, em extenso conjunto de

contribuições sob a perspectiva organizacional, no que se refere

à competência, estratégia, cultura e talento.

Já com a denominação de qualidade de vida, Walton (1975) é o

primeiro autor norte-americano que fundamenta, explicitamente, uni

conjunto de critérios sob a ótica organizacional, iniciando impor-

tante linha de pesquisa de satisfação em qualidade de vida no traba- l

lho. Dentre os autores mais recentes, Spink é sem dúvida urna refe-

rência nacional e internacional, com a visão sociotécnica. Fernan-

des & Rodrigues destacam-se como pensadores e consultores con-1

temporâneos das questões organizacionais de qualidade de vida no

trabalho. Do conjunto de contribuições da escola organizacional,

pode-se destacar as seguintes características:

expansão dos processos de qualidade e produtividade para o

de qualidade pessoal;

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 comprometi-

mento.

Há interfaces originárias especialmente nas áreas da saúde, be-

nefícios, gestão pessoal, engenharia de produção, ergonomia, siste-

mas de gestão da qualidade, pesquisa, inovação tecnológica, balan-

ço social, marketing e atividades de responsabilidade social. Essas

interfaces têm a função de âncoras de ações e programas. No dia-

grama a seguir, destacamos estas âncoras mais freqüentemente en-

contradas nas estruturas e procedimentos das organizações.

Escola de Pensamento QVT: Condição Humana no Trabalho

Toda pessoa é um complexo biopsicossocial, isto é, tem poten-

cialidades biológicas, psicológicas e sociais que respondem simul-

taneamente às condições de vida. Essas respostas apresentam varia-

das combinações e iníensidades nesses três níveis e podem ser mais

visíveis eni um deles, embora eles sejam sempre interdependentes.

Esse conceito advém da medicina psicossomátíca, Lipowski, nos

anos setenta foi um dos principais estudiosos desta visão mais am-

pla e diferenciada da pessoa humana.

No mesmo período também foi construído e divulgado pela Or-

ganização Mundial de Saúde uma nova visão de saúde-doença. Ado-

tou-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 urna nova importância para fatores

psicossocíais fundamentais para a explicação da saúde e da doença

da sociedade contemporânea. Cada critério pode refere-se a carac-

terísticas diferenciadas, assim fundamentadas:

• dimensão biológica refere-se às características físicas her-

dadas ou adquiridas ao nascer e durante toda a vida. Inclui metabo-

lismo, resistências e vulnerabilidades dos órgãos ou sistemas.

dimensão psicológica refere-se aos processos afetivos,

emocionais e de raciocínio, conscientes ou inconscientes, que for-
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mam a personalidade de cada pessoa e o seu

modo de perceber e de posicionar-se diante das

demais pessoas e das circunstâncias que vi-

vência.

dimensão social revela os valores soci-

oeconômicos, a cultura e as crenças, o papel da

família e as outras formas de organização soci-

al, no trabalho e fora dele, os sistemas de repre-

sentação e a organização da comunidade a que

cada pessoa pertence e da qual participa. O rneio

ambiente e a localização geográfica também for-

mam a dimensão social.

Essa conceituaçao 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. Essa

conceituaçao, adotada pela Organização Mun-

dial de Saúde (OMS)em 1986, abre campo sig-

nificativo para a compreensão dos fatores psi-

cossociais na vida moderna e, especificamente,

no desempenho e na e cultura organizacionais

da saúde do trabalho. Para atender às especifici-

dades da cultura e do ambiente organizacionais,

criou-se a dimensão organizacional que se refe-

re às questões de imagem corporativa, inovação

e tecnologia, sistemas de controle, movimenta-

ções e registros, programas de treinamento e de-

senvolvimento e outras atividades específicas

das empresas.

Essa compreensão do ser humano, em que

o indivíduo é o seu corpo, revela condições de

vida e marcas das experiências vividas e dese-

jadas. Situa-se na mesma visão de integralida-

de e holística da pessoa. A escola biopsicosso-

cial integra os conceitos da filosofia, psicolo-

gia, fisiologia, biologia, sociologia e conheci-

mentos acerca da vida humana. O conceito que

propomos para QVT é composto por três as-

pectos são fundamentais: auto-estima, percep-

ção de equilíbrio e bem-estar e hábitos saudá-

veis. Qualidade de Vida no Trabalho é, sob o

nosso ponto de vista: o conjunto das escolhas

de bem-estar único e individualizado que pro-

porciona auto-estima positiva, percepção de

equilíbrio, hábitos saudáveis e prontidão para

o correto desempenho no trabalho.

Dentro os estudos sobre o tema, o cons-

truto Qualidade de Vida foram abstraído de um
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grupo de especialistas de diferentes culturas: subjetividade; mul-

tidimensionalidadc; presença de dimensões positivas (mobilida-

de, por exemplo) e negativas (dor, por exemplo). O desenvolvi-

mento desses elementos conduziu à definição de Qualidade de

vida no Whoqol Group (in: site: www.hcpa.ufrgs.br, 1998), como

"a percepção do indivíduo sobre sua posição na vida, no contex-

to da cultura e do sistema de valores nos quais ele vive e em

relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações".

O reconhecimento da multidímensionalidadc do construto refle-

tiu-se na estrutura do instrumento, baseada em seis domínios:

físico, psicológico, nível de independência, relações sociais, meio

ambiente e espirituasslidadc/religião/crenças pessoais.

As linhas de pesquisa mais freqüentemente adotadas que se

relacionam à condição humana no trabalho são as da medicina

psicossomática, com a de visão de pessoa biopsicossocial, onde

fatores psicossociaís são fundamentais para explicação da saúde

e doença da sociedade moderna.

E qual é a visão biopsicossocial? Toda pessoa é um complexo

biopsicossocial, isto é, tem potencialidades biológicas, psicoló-

gicas e sociais que respondem simultaneamente às condições de

vida. Essas respostas apresentam variadas combinações e inten-

sidades nesses três níveis e podem ser mais visíveis em um deles,

embora todos sejam sempre interdependentes. A camada bioló-

gica refere-se às características físicas herdadas ou adquiridas ao

nascer e durante toda a vida. Inclui metabolismo, resistências e

vulnerabilidades dos órgãos ou sistemas. A camada psicológica

refere-se aos processos afetivos, emocionais e de raciocínio, cons-

cientes ou inconscientes, que formam a personalidade de cada

pessoa e o seu modo de perceber e posicionar-se diante das pes-

soas e das circunstâncias que vivência. A camada social revela os

valores, as crenças, o papel da família, no trabalho e em todos os

grupos e comunidades a que cada pessoa pertence e de que parti-

cipa. O meio ambiente e a localização geográfica também for-

mam a dimensão social

Essa conceituação é descrita por Lipowski (1986) como resgate

de uma visão mais ampla do conceito de saúde, que têm sido a ten-

dência nas últimas décadas. A saúde não é apenas ausência de doen-

ça, mas também o completo bem-estar biológico, psicológico e so-

cial. Esta conceituação. Adotada pela Organização Mundial de Saú-

de (OMS), em 1986, foi citada por Dejours(1986)e abre um campo

significativo para a compreensão dos fatores psicossociais na vida

moderna e, especificamente, no desempenho e cultura organizacio-

nal da saúde do trabalho.

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 proposta conceituai da visão holística

de homem. "Viver numa era global significa enfrentar uma diversi-

dade de situações de risco. Com muita freqüência podemos precisar

ser ousados, e não cautelosos, e apoiar a inovação científica ou ou-

tras formas de mudança". (Giddens, p.45) t*
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