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RESUMO 

 

Uma organização é constituída por recursos materiais e humanos. Para que 

alcance sucesso é de suma importância para os gestores compreender e melhorar a 

relação entre equipe, prezar por um bom relacionamento, valorizar as qualidades de 

cada indivíduo. A psicologia organizacional tem o papel de promover o bem-estar para 

os colaboradores, e consequentemente motivar cada um deles para desempenhar suas 

funções com engajamento, aprendizagem, proporcionando satisfação pessoal e 

empresarial, com isso o aumento de produtividade e lucro. O presente trabalho tem 

como objetivo geral estudar O Papel da Psicologia Organizacional no Ambiente de 

Trabalho e na Qualidade de Vida dos Colaboradores, tendo como objetivos específicos 

destacar as definições conceituais e o campo de atuação da Psicologia Organizacional, 

identificar o papel e a importância do Psicólogo Organizacional no ambiente de trabalho 

e discorrer sobre a Qualidade de vida no Trabalho na dimensão da Psicologia 

Organizacional. Também buscará constatar os benefícios da atuação do Psicólogo 

organizacional para gestão de pessoas e para todos nas organizações. Nesse contexto, o 

presente trabalho trata-se de um estudo bibliográfico de pesquisa, a fim de adquirir 

conhecimento sobre a ciência da Psicologia no comportamento humano e nos benefícios 

da aplicação dos estudos dos profissionais para uma qualidade de vida melhor em um 

ambiente de trabalho.  

 

 

Palavras – chaves: Bem-estar, Psicologia Organizacional, Psicólogo e Qualidade de 

Vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

An organization is made up of material and human resources. In order to achieve 

success, it is of paramount importance for managers to understand and improve the 

relationship between the team, valuing a good relationship, valuing the qualities of each 

individual. Organizational psychology has the role of promoting the well-being of 

employees, and consequently motivating each one of them to perform their duties with 

engagement, learning, providing personal and business satisfaction, thereby increasing 

productivity and profit. The present work has as general objective to study The Role of 

Organizational Psychology in the Work Environment and in the Quality of Life of 

Collaborators, having as specific objectives to highlight the conceptual definitions and 

the field of action of Organizational Psychology, to identify the role and importance of 

the Psychologist Organizational in the work environment and discuss the Quality of 

Life at Work in the Organizational Psychology dimension. It will also seek to verify the 

benefits of the performance of the organizational psychologist for people management 

and for everyone in organizations. In this context, the present work is a bibliographic 

research study, in order to acquire knowledge about the science of Psychology in human 

behavior and the benefits of applying professionals' studies for a better quality of life in 

a work environment. 

 

 

Keywords: Well-being, Organizational Psychology, Psychologist and Quality of Life. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

A Psicologia organizacional é uma área da psicologia que se dedica a entender 

os fenômenos do comportamento humano que acontecem no interior do ambiente de 

trabalho. A psicologia organizacional e do trabalho é definida como uma divisão 

aplicada da psicologia, preocupada com o estudo do comportamento humano 

relacionado com o trabalho, as organizações e a produtividade (CASCIO, 2001).  

Segundo Zanelli (2004), a psicologia organizacional teve seu surgimento no 

século XIX, ela se divide em três grandes momentos:  a fase industrial, organizacional e 

a fase organizacional e do trabalho, etapa esta que se encontra nos setores de trabalho 

das organizações. Duran (1994) indica que cabe ao psicólogo produzir conhecimento e 

atuar no sentido de reduzir as dificuldades nas relações.  

O papel do profissional de quem atua na área da Psicologia Organizacional é 

desempenhar a função de avaliação das empresas, seu ambiente e a equipe de 

colaboradores, identificando problemas, falhas e conflitos que atrapalham a saúde e o 

bom funcionamento, e a partir dessa análise sugerir soluções para elas (CAMPOS, 

2008). 

O campo de ação da Psicologia Organizacional possui grandes preocupações 

com o trabalho, a organização e gestão de pessoas (CAMARGO, 2009). O trabalho é o 

foco principal, através dele que há produção e realização das pessoas, ele é o meio de 

sobrevivência, sustento, construção de identidade, desgaste considerado também como 

“adoecimento” e socialização. 

 Para GURKA & NOGUEIRA (2016 p.14) “é função do psicólogo contribuir 

para um ambiente de trabalho saudável, por isso a atuação deste deve ser entre 

colaborador e gestão”, com objetivo de unir os propósitos entre as partes para almejar o 

sucesso das instituições.  

O presente trabalho tratou de analisar o papel da Psicologia Organizacional no 

ambiente de trabalho e na Qualidade de Vida dos colaboradores, os benéficos que as 

ações planejadas com a ciência da psicologia agregam para o comportamento 

organizacional para que tenha um bom relacionamento.  

As Corporações que adotam ações de Qualidade de Vida no Trabalho são 

aquelas organizações que buscam resultados positivos para todos os setores, evitando 

frustações de funcionários sem que eles se sintam esgotados, evitando que sejam 



conduzidos além de suas capacidades como funcionário/pessoa, prejudicando o físico e 

o psicológico. 

A organização é a forma estruturante onde a missão é desempenhada e como se 

organiza sua cultura, para Maximiano (1992) "uma organização é uma combinação de 

esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos”, é nela que o 

administrador necessita ampliar seus conhecimentos sobre o comportamento, analisando 

a subjetividade de cada indivíduo para criar novos relacionamentos. 

A Qualidade de Vida no Trabalho é uma das preocupações nas empresas que 

visam o bem-estar de seus empregados, devido à ligação que existe entre condições 

adequadas para elaboração do trabalho e produtividade. Partindo do exposto, o estudo 

tem como objetivo geral analisar o papel da Psicologia Organizacional no ambiente de 

trabalho das organizações e na qualidade de vida dos colaboradores. 

 Com base nisso, esse estudo irá averiguar a psicologia organizacional e a 

relevância de seu papel para a contribuição constante na melhoria de desempenho das 

atividades e processos relacionados à organização. Neste sentido definiram-se as 

seguintes questões de pesquisa: Que importância tem a Psicologia Organizacional no 

ambiente de trabalho, e na qualidade de vida dos colaboradores? Como a psicologia 

organizacional pode minimizar impactos negativos e auxiliar em processos e decisões 

mais eficientes? 

Tendo como objetivo geral deste trabalho analisar a Psicologia Organizacional 

no Ambiente de Trabalho e na Qualidade de Vida dos Colaboradores, tendo como 

objetivo específico: Destacar as definições conceituais e o campo de atuação da 

Psicologia Organizacional, Identificar o papel e a importância do Psicólogo 

Organizacional no ambiente de trabalho, Discorrer sobre a Qualidade de vida no 

Trabalho na dimensão da Psicologia Organizacional, Constatar os benefícios da atuação 

do Psicólogo organizacional para gestão de pessoas e para todos nas organizações. 

Importa sublinhar que vários avanços no campo do desenvolvimento das 

organizações contribuíram para a área da psicologia organizacional e do trabalho, 

facilitando para que as empresas conseguissem adotar melhores técnicas de gestão. 

Analisar a psicologia nas organizações abre margem para que se tenha informações de 

como as atividades que essa ciência enriquece as instituições.  

É de salientar igualmente que a teoria e os estudos são a base para que as ações 

possam ser aplicadas de maneira eficiente, ou seja, ter conhecimento capacita o ser 



humano a poder aplicar técnicas apropriadas no momento certo e da maneira mais 

adequada possível, auxiliando nas questões humanas, econômicas, científicas, entre 

outros. O sucesso das organizações baseia-se em ter uma ótima gestão capacitada a 

resolver problemas e desafios, investir em bons produtos ou serviços, ter comunicação, 

profissionais engajados e comprometidos. 

Para que o presente trabalho tenha significância foi buscada a teoria adequada do 

estudo, a fim de ter complemento da função do tema em questão, para poder ter um 

debate e conhecimento sobre as atribuições da psicologia nas organizações. Por isso a 

busca por conceitos, definições e autores que afirmem a necessidade e importância da 

psicologia organizacional no ambiente de trabalho e no apoia a gestão de pessoas, visto 

essa questão faz-se necessário estudar e analisar as organizações e ter conhecimento da 

importância da psicologia organizacional. 

Para além de mais é um estudo que irá contribuir com debate acadêmico sobre o 

tema, tanto no curso de administração pública da UERGS como em outros espaços 

acadêmicos, o mesmo contribuirá para o aprofundamento do conhecimento do 

acadêmico em relação a este tema tão importante e atual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Vários estudiosos indicam que as origens da psicologia estão na filosofia na 

forma de expressões da preocupação com o homem. Salienta-se que no século V a.C., 

de modo especial, há três filósofos frequentemente identificados por suas contribuições 

para o entendimento da natureza humana (SILVA; TOLFO, 2014, p.12). São eles: 

Sócrates, Platão e Aristóteles. É atribuída a Sócrates a célebre frase relativa aos 

fenômenos psicológicos: “Conhece-te a ti mesmo” (MARX; HILLIX, 1973, p. 51). 

Trazendo essa frase para a realidade das organizações de hoje, significaria, por 

exemplo, que as pessoas teriam que desenvolver seu autoconhecimento por meio de 

auto avaliações e de feedbacks, para evitar distorções na forma como a pessoa se vê. A 

filosofia procurou determinar a natureza humana e suas relações com o mundo por meio 

da observação e das reflexões sobre as atividades humanas. A busca estava na essência 

dessa natureza (MISIAK, 1964). 

Igualmente, das ciências biológicas vieram contribuições diversas, tendo maior 

destaque as de Darwin, no século XIX, tendo o seu livro “A origem das espécies”, 

permitido a consolidação de uma visão determinista e naturalista sobre o homem. A 

proximidade identificada entre o desenvolvimento humano e o animal deu subsídios 

importantes para a procura de “leis” equivalentes para o comportamento humano. Marx 

e Hillix (1973) identificaram que essa possibilidade de “leis” regulares foi requisito 

fundamental para a construção de uma Ciência Psicológica.  

A consolidação da psicologia como ciência por meio da definição de um objeto 

de estudo possui como marco histórico a fundação do primeiro laboratório de 

psicologia, na Alemanha, na Universidade de Leipzig, por William Wundt, no final do 

século XIX. A partir daí, estavam dadas as condições necessárias para a constituição da 

psicologia como ciência independente e como profissão nas áreas de saúde, educação e 

trabalho (FIGUEIREDO, 1991). 

A Psicologia é uma ciência que pode ser aplicada em diferentes áreas, tanto 

empresarial, no setor da saúde, aplicada de forma individual ou em grupo. Segundo 

Ferreira (1986, p. 1412) psicologia é “[...] a ciência dos fenômenos psíquicos e do 

comportamento [...]”, podendo ser aplicada nas áreas clínicas, organizacionais, 

escolares, no tratamento de reabilitações, traumas, entre outros. Por ser uma das ciências 

mais abrangentes, a psicologia está presente em todas as temáticas que envolvem o ser 

humano. 



A partir desses estudos, “os funcionários das empresas passaram a serem vistos 

também como pessoas, e como tal têm necessidades, desejos, problemas que são 

inerentes a elas, mas que interferem diretamente na qualidade do seu trabalho” 

(FREIRE, 2013 p.7). Com isto, para Walton (1975 apud FERNANDES 1996, p. 35) o 

ponto central das pesquisas em Qualidade de Vida no Trabalho é priorizar que os cargos 

se mostrem mais produtivos e satisfatórios, com vantagem para as pessoas e 

organizações, mediante a reformulação do desenho de cargos e postos de trabalho. 

Neste sentido, uma das áreas de grande influência é a psicologia organizacional, 

conhecida também como psicologia do trabalho, que estuda os comportamentos 

cotidianos de um trabalhador dentro da empresa, seja no bem-estar de cada um dos 

colaboradores ou nas emoções geradas no ambiente laboral. 

Desta feita a Psicologia organizacional será o tema deste referencial teórico que 

irá subsidiar a análise de sua importância para o ambiente de trabalho e na qualidade de 

vida dos colaboradores. 

 

2.1  Definições Conceituais e Campo de Atuação da Psicologia Organizacional. 

 

A Psicologia Organizacional ocupa-se em analisar e averiguar o comportamento 

humano e a subjetividade dos indivíduos, no ambiente das organizações. Trata-se de 

uma área de especialização da Psicologia que utiliza seus conhecimentos teóricos e 

metodológicos. 

Os Psicólogos Organizacionais tem seus trabalhos frequentemente aplicados em 

prol das empresas, das indústrias, fábricas e nos órgãos governamentais, atuando em 

três grandes áreas:  

 

Psicologia dos fatores humanos: refere-se a melhoria do design da função 

da máquina e do ambiente de trabalho. 

Psicologia de recursos humanos: relacionada ao recrutamento, teste, 

treinamento, adequação e avaliação de funcionários. 

Psicologia Organizacional: faz referência ao estilo gerencial, motivação dos 

trabalhadores, satisfação do trabalho, desenvolvimento de programas de 

melhoria de qualidade de vida e pesquisas (HUFFMAN, 2003 apud 

CAMARGO, Denise, 2009 p.22 e 23). 

 

A Psicologia organizacional também identificada como comportamento 

organizacional, posteriormente também como psicologia do trabalho, desempenha seu 



papel em benefício do funcionário e da empresa, fazendo com que essas partes se 

comuniquem e tenham sucesso. Para Garcia, Valdehita & Jover (2003): 

A Psicologia do trabalho é uma disciplina ao mesmo tempo teórica e 

aplicada, que busca, mediante o uso de conceitos, modelos e métodos 

procedentes da Psicologia, descrever, compreender, predizer e explicar o 

comportamento laboral de indivíduos e grupos, assim como os processos 

subjacentes ao mesmo. Objetiva ainda a intervenção, tanto sobre a pessoa 

como sobre o trabalho, com o propósito de melhor satisfazer as necessidades 

dos trabalhadores, sem nunca esquecer de incrementar os benefícios e 

rendimentos da empresa (Garcia, Valdehita & Jover, 2003 p. 22). 

 

Para SILVA e TOLFO, (2014 p.21) a apresentação do campo de atuação da 

psicologia em uma organização pode ser representada em diversos subcampos:  

 Administração de pessoal (atividades profissionais como análise do 

trabalho, recrutamento e seleção, planejamento de cargos, movimentação e 

desligamento, remuneração e benefícios, controle e planejamento de RH);  

 Qualificação e desenvolvimento (treinamento, avaliação de 

desempenho, estágios e formação de mão de obra, desenvolvimento de 

carreiras e sucessão, desenvolvimento gerencial de equipes);  

 Comportamento organizacional (desempenho produtivo, grupos e 

liderança, motivação/satisfação/comprometimento, conflito e poder, cultura 

organizacional);  

 Condições e higiene do trabalho (segurança e acidentes, ergonomia, 

saúde e manejo do estresse, programa de bem-estar, assistência psicossocial); 

 Relações de trabalho (programa de integração e socialização, 

regulação de conflitos, padrões de gestão, organização do trabalho) e 

mudança organizacional (diagnóstico organizacional, qualidade de vida no 

trabalho e programas de qualidade total). Cada atividade mencionada permite 

intervenções em nível técnico, estratégico ou político (BASTOS, 1992 apud 

ZANELLI; BASTOS, 2004). 

 

 

Zanelli e Bastos (2004), com objetivo de representar de forma mais clara a visão 

geral da área de conhecimento e do campo da psicologia organizacional e do trabalho, 

elaborou a seguinte síntese, representada pela Figura 1: 



 

 

Figura 1: Interfaces pertinentes ao campo da psicologia organizacional e do trabalho Fonte: Zanelli e 

Bastos (2004, p. 483) apud SILVA e TOLFO (2014, p. 22) 

Dentro do campo de atuação da Psicologia Organizacional destaca-se: 

recrutamento e seleção, análise de cargos e salários; aplicação de testes, mapeamento 

dos colaboradores, avaliação de desempenho e performance, gestão do clima 

organizacional, projetar programas de treinamento, desenvolver testes psicológicos, 

resolução de problemas e conflito entre profissionais, planejamento de carreira, retenção 

de talentos entre outros (ZANELLI, 2002). A respeito desta atuação, pode-se destacar as 

seguintes: 

 Recrutamento e seleção: 

Com elaboração de entrevistas individuais ou coletiva, dinâmicas de grupo 

e testes psicológicos, os profissionais de RH têm condições de avaliar os candidatos e 

escolher os que mais se enquadra no perfil de uma vaga e da empresa, observando 

sempre as características e personalidades do indivíduo em comparação com que a 

organização procura.  

 Cultura organizacional:  

Trata-se do fator determinante na produtividade e bem-estar dos funcionários. 

Através de pesquisas de clima organizacionais e de diversos instrumentos de 



diagnóstico, os profissionais de RH que atuam conseguem identificar problemas e 

propor soluções para a promoção de um ambiente de trabalho saudável.  

 Gestão de conflitos:  

Os problemas com conflitos podem atrapalhar a harmonia das equipes, gerar 

ruídos de comunicação, afetar o andamento das tarefas e prejudicar a saúde mental dos 

funcionários. Para manter um clima organizacional saudável, o profissional de 

psicologia deverá voltar suas ações em apaziguar conflitos e promover uma 

comunicação. 

 Benefícios:  

Os benefícios podem afetar diretamente na saúde e bem-estar dos profissionais e 

mantê-los comprometidos em trabalhar na empresa, portanto, também são atividades 

que o profissional de psicologia organizacional precisa estar atento.  

 Treinamento e desenvolvimento 

Os treinamentos e capacitações proporcionam conhecimento e aprendizagem, 

vai muito além da manutenção de profissionais atualizados, como inclusive ajuda no 

desenvolvimento de carreira.  

 Cargos e salários  

A elaboração de um plano de cargos e salários justos e claros também 

proporciona reconhecimento aos funcionários, além de proporcionar uma perspectiva de 

crescimento na carreira. “Uma psicóloga ou psicólogo organizacional deve ser o 

responsável por analisar o organograma da empresa e elaborar os benefícios, salários e 

funções de cada cargo” (DIAS, 2021). Essa analise feita pelo psicólogo, propiciará para 

a motivação e força de vontade para alcançar os objetivos da empresa através das 

atividades realizadas pelos funcionários e de manter os profissionais ativos na 

organização.  

A Psicologia Organizacional ainda está em constante construção e tem como sua 

ocupação resgatar e cuidar da dignidade humana no âmbito organizacional e 

interpessoal. O psicólogo organizacional age auxiliando as pessoas no ambiente de 

trabalho oferecendo apoio e subsídios para os conflitos, frustrações, desentendimentos e 

angustias que surge. Esses profissionais habilitados em gestão de pessoas estão cada vez 

mais solicitados para selecionar pessoas, reter talentos, realizar treinamentos, recrutar. 

 



2.1.1 Definições Conceituais de Psicologia Organizacional 

 

O objetivo da psicologia organizacional é estudar e acompanhar a relação entre o 

funcionário e a empresa a qual está vinculada, analisando questões como 

comportamento organizacional, doenças ocupacionais, transtornos psicológicos 

relacionados ao trabalho, comunicação no ambiente de trabalho e averiguação dos 

motivos do aumento dos índices de rotatividade e absenteísmo (Garcia, 2003). 

Para Zanelli & Bastos (2004), a psicologia organizacional teve seu 

desenvolvimento relacionado à crescente industrialização ocorrida nos principais países 

do cenário Ocidental, entre o fim do século XIX e início do século XX, buscando 

critérios e procedimentos que atendesse as demandas de avaliação e seleção de pessoas 

para as indústrias que passavam por uma grande expansão. 

A psicologia inserida ao trabalho e à organização tem grande importante, pois 

além do fator econômico, o capital intelectual e humano pode ser considerado o bem 

mais relevante de uma empresa.  

Em toda área de atuação que envolve relacionamento entre pessoas e equipes em 

um trabalho, existe a necessidade do auxílio psicológico para o funcionamento perfeito 

da organização, visto que esta é formada por profissionais que exercem suas funções, 

ora isoladamente, ora em conjunto (SILVA; FARIA, 2018).  

Cada profissional é dotado de um potencial que deve ser estudado, aplicado e 

aproveitado e pela empresa em seu benefício. Para (NASCIMENTO; TELES, 2016, 

p.07) “o psicólogo atua como mediador entre patrões e empregados”. A psicologia 

organizacional analisa com prioridade a função de cada trabalhador e sua relação com o 

ambiente no qual está inserido. 

Na década de vinte a psicologia organizacional surge no Brasil para ser aplicada 

no recrutamento e seleção de pessoas para trabalharem em ferrovias tendo uma 

crescente demanda na década seguinte (PEZZI, 2012). A psicologia foi reconhecida 

como profissão no Brasil no período em que o parque industrial brasileiro tem um 

enorme crescimento, evidenciando a necessidade de profissionais capacitados para 

trabalhar com os recursos humanos (BASTOS; GALVAO- MARTINS, 1990 apud 

PEZZI, 2012). 

O campo da psicologia organizacional foi influenciado pelo trabalho de 

Frederick Taylor, um engenheiro que estudou por muito tempo a produtividade de 



funcionários em sua carreira durante o final do século XIX, e início do século XX. Este 

pesquisador desenvolveu o que ele chamava de Administração Científica como uma 

abordagem para manejar os operários da produção em fábricas. Essa administração 

estudada por ele inclui diversos princípios para guiar as práticas organizacionais. Em 

seus escritos, Taylor (1911) citado por Spector (2005) apud Pezzi (2012, p.15) sugeriu o 

seguinte: 

 1. Cada trabalho deve ser atentamente analisado, para que o modo otimizado 

de executar as tarefas possa ser especificado. 

 2. Os funcionários devem ser selecionados (contratados) de acordo com as 

características relacionadas ao desempenho no trabalho. Os gerentes devem 

estudar os funcionários para descobrir quais características pessoais são 

importantes.  

3. Os funcionários devem ser cuidadosamente treinados para executar as 

tarefas. 

4. Os funcionários devem ser recompensados pela produtividade para 

incentivar a melhoria do desempenho. 

 

A psicologia é uma ciência que busca medir, explicar e, algumas vezes, 

modificar o comportamento dos seres humanos e dos animais (PEZZI, 2012). A 

psicologia se constitui em um entendimento, já que possui um efeito singular de estudo. 

Essa área está incluída entre as ciências humanas que têm como objeto o homem 

(BOCK, 2003) e suas relações sociais. 

 No passar do tempo e conforme a perspectiva teórica utilizada, as definições do 

que constitui a psicologia foram se modificando. De acordo com Pezzi (2012, p.14), 

Aqueles que contribuem nessa área e continuam a acrescentar ao 

conhecimento do comportamento organizacional são os que estudam as 

teorias relativas ao processo de aprendizagem e de personalidade, os 

psicólogos organizacionais no início estudavam os problemas de fadiga, falta 

de entusiasmo e outros fatores relevantes para as condições de trabalho que 

poderiam impedir um desempenho eficiente. Mais recentemente, sua 

contribuição se expandiu para incluir estudos sobre aprendizagem, percepção, 

personalidade, emoções, treinamentos, eficácia de liderança, necessidades e 

forças motivacionais, satisfação com trabalho, comprometimento 

organizacional, processos de tomada de decisão, avaliações de desempenho, 

mensuração de atitudes, técnicas de seleção de pessoal, desenho de cargos e 

estresse ocupacional. 

Com a inquietação dos precursores em construir uma ciência e devido à 

influência dos pressupostos positivistas, a psicologia foi determinada pela concepção de 

que se trata da ciência que estuda o comportamento e os processos mentais 

(CAMARGO, 2009). Essa área empenha-se em solucionar os problemas relacionados 

com a gestão de recursos humanos ou gestão de pessoas dentro de uma organização. 

Para esse fim, busca compreender como os funcionários operam em ambientes coletivos 



e explorando as consequências de uma determinada atitude dentro do ambiente de 

trabalho. 

 

2.1.2 Campo de Atuação da Psicologia Organizacional 

 

O campo de atuação da Psicologia organizacional é bastante amplo com diversas 

ramificações (SILVA; FARIA, 2018), aplica seu trabalho em apoio a gestão, da 

compreensão de comportamentos de pessoas, grupos e de estratégias de melhorias para 

a qualidade de vida no interior da organização. 

Segundo Bleger (1984), o psicólogo organizacional pode se definir como técnico 

de relações interpessoais. Esse profissional deve agir envolvendo os funcionários com a 

organização, facilitando entre eles uma boa relação e comunicação. 

A psicologia organizacional abrange tanto do saber psicológico quanto da sua 

aplicabilidade nas pessoas de uma determinada organização. De acordo com Schein 

(1982) apud CAMPOS et al, (2011, p. 705),  

A Psicologia Organizacional pode ser reconhecida como um campo de 

atuação interdisciplinar que procura compreender os fenômenos 

organizacionais que se desenvolvem em torno de um conjunto de questões 

referentes ao bem-estar do indivíduo. 

 

No entanto, cabe ao psicólogo compreender e intervir sobre os indivíduos e as 

organizações, estudando os motivos que caracterizam esses indivíduos ou grupos. O 

profissional deve analisar e contribuir com as organizações, elaborando estratégias 

visando à melhoria, a preservação ou a reestruturação da qualidade de vida (QV) e bem-

estar dos colaboradores, não somente interno da organização como externa dela.  

É o trabalho da Psicologia “explorar, analisar e compreender como interagem as 

múltiplas dimensões que caracterizam a vida das pessoas, dos grupos e das 

organizações” (ZANELLI, BASTOS E RODRIGUES 2014, p.550). 

O trabalho de atuação do psicólogo é mais conhecido como Psicologia 

Organizacional, porém, outras maneiras de expressões são facilmente encontradas nas 

literaturas como: psicologia do trabalho, psicologia organizacional e do trabalho, clínica 

do trabalho, psicologia do trabalho e organizacional, psicologia aplicada ao trabalho, e 

muitos outros (LEÃO, 2012). 



Segundo Bleger (1984), o psicólogo organizacional pode se definir como técnico 

de relações interpessoais. Esse profissional deve agir envolvendo os funcionários com a 

organização, facilitando entre eles uma boa relação e comunicação. 

O papel que desempenha o psicólogo organizacional e do trabalho é cumprir que 

a empresa consiga visualizar as necessidade que existem em focalizar suas atividades 

para a qualidade de vida do trabalhador.  

O termo para designar a psicologia em algumas organizações está sendo 

representado por: “gestão de competências, gestão do capital humano, administração do 

capital intelectual e até Gestão de Pessoas ou Gestão com Pessoas” (CHIAVENATO 

2010, p.2). Percebe-se como sua definição e dinâmica. 

Na atualidade, este setor está composto em 5 sistemas, que são trabalhados em 

conjunto, uma vez que ambos são dependentes um do outro para que funcionem, são 

eles: provisão (recrutamento e seleção de pessoas), aplicação (programa de integração, 

avaliação de desempenho, desenho de cargos), manutenção (remuneração, benefícios 

sociais, higiene e segurança), desenvolvimento (treinamento e desenvolvimento 

organizacional) e monitoração (controle e auditoria de pessoal, sistema de informações) 

(CHIAVENATO, 2010 apud GURKA; NOGUEIRA, 2018). 

A Psicologia Organizacional para a autora Denise de Camargo (2009, p.16-18) 

da Universidade Federal de Santa Cantarina – UFSC, tem três grandes áreas de 

preocupações: o trabalho, a organização e a gestão de pessoas. 

Trabalho: este é o foco principal de preocupação da Psicologia 

Organizacional. O trabalho como meio para a realização das pessoas e como 

meio para a produção. Pelo trabalho o homem produz objetos e serviços ao 

mesmo tempo em que realiza trocas sociais. O trabalho também está presente 

em todos os momentos da vida dos indivíduos. Assim, o trabalho cumpre 

muitas funções na vida das pessoas. Ele é meio de sobrevivência, meio de 

realização pessoal, meio de adoecimento, de construção de identidade, enfim, 

um meio de socialização. 

Organização: Como é essa organização, como ela se estrutura para dar conta 

de sua missão? Qual modelo de gestão de pessoas utiliza? Qual a cultura da 

organização? São algumas das perguntas feitas pelos profissionais da área. 

Isto porque o comportamento das pessoas depende, entre outros fatores, dos 

padrões culturais do meio onde vivem. Assim, para auxiliar na criação de 

novos modos de relacionamento no trabalho, o administrador precisa ampliar 

seus conhecimentos sobre o comportamento e a subjetividade em contextos 

de trabalho. 

Gestão de pessoas: esta área da Psicologia Organizacional preocupa-se com 

a maneira pela qual uma organização se constitui para gerenciar e orientar o 

comportamento humano no trabalho. É o que hoje se chama de gestão de 

pessoas, ou seja, as estratégias, as políticas e as práticas ou os processos de 

como lidar com as pessoas. 

 



A partir dessas analises, o objetivo da ação da Psicologia Organizacional resulta 

em oferecer colaborações ao administrador para que possa promover e assegurar um 

ambiente saudável e produtivo que investigue as necessidades tanto do trabalhador 

quanto da organização. 

 

2.1.3 Papel e Importância do Psicólogo Organizacional no Ambiente de 

Trabalho. 

 

A Psicologia Organizacional é o campo de atuação que tem como foco o 

desenvolvimento e a aplicação de princípios científicos, objetivando estudar o 

comportamento humano relacionado ao ambiente de trabalho, objetivando alcançar 

níveis excelentes de qualidade por toda a organização, trabalhando sobre os problemas 

organizacionais da gestão, ligados ao bem estar dos colaboradores (GORGES, 2008). 

No atual cenário organizacional, há necessidade de uma gestão 

estratégica voltada para a identificação e resolução de conflitos, com o objetivo de 

diminuir o impacto causado nas relações interpessoais (GORGES, 2008). 

O Psicólogo Organizacional tem seu papel de contribuir constantemente para o 

melhor desempenho das atividades relacionadas à área de Recursos Humanos de uma 

forma dinâmica (SILVA, 2010). Esse profissional também terá sua atividade 

direcionada a gestão no sentido de aprimorar e implantar políticas de RH que estimulem 

a capacidade individual e o desenvolvimento, tendo em vista que a organização seja um 

espaço multiplicador de conhecimento. 

Segundo Zanelli (2004), o psicólogo organizacional não pode ser apenas um 

aplicador de técnicas, assim compreender o homem como um ser social, que está em 

constante interação no ambiente. Para manter a qualidade do clima da organização, a 

psicologia organizacional atual solucionando os problemas referentes à gestão de 

pessoas.  

O psicólogo organizacional está apto para analisar, avaliar, interpretar e intervir 

nas questões emocionais e mentais dos colaboradores inseridos nas organizações. O 

autor Guerra (2007) apud Pesca (2011, p. 35-36), descreve o psicólogo como um 

profundo conhecedor dos comportamentos humanos, discorrendo sobre as seguintes 

funções:  



 Catalisador: promove e facilita os processos comunicacionais nas 

organizações, recorrendo a metodologias e a técnicas que visem dinamizar 

todo este processo, principalmente em situações de Mudança e 

enquadramento; 

 Assessor: sensibilizar, alertar, prestar aconselhamento e coaching ao 

empresário no sentido de lhe potenciar as competências de Liderança, 

nomeadamente as que se prendem com a motivação individual e coletiva dos 

colaboradores; 

 Consultor: diagnosticar problemas ao “nível do Clima 

Organizacional, necessidades de formação e todo o tipo de 

disfuncionalidades de ordem sócio-afetiva e comportamental que possam por 

em causa o bom „ambiente‟ organizacional”; 

 Técnico: exercer o recrutamento interno e externo, assim como 

selecionar os melhores recursos na perspectiva do “alinhamento da missão da 

empresa com a estratégia e política de RH prevista”; 

 Avaliador: avaliar o desempenho e ajudar os administradores a gerir 

as “competências, as expectativas e as carreiras dos RH, reconhecendo os 

talentos e criar mecanismos de compensação que valorizem e potenciem as 

capacidades dos sujeitos por forma a tornar a organização mais competitiva”. 

 

O psicólogo atua como intermediário entre gestores e funcionários. O bem-estar, 

saúde e boas condições de trabalho proporcionadas ao colaborador facilitam o melhor 

desempenho e maior satisfação do trabalhador na empresa e no seu relacionamento com 

sociedade. 

Demonstra-se desta forma a importância da psicologia organizacional enquanto 

ferramenta auxiliadora para a criação de um bom ambiente de trabalho, com uma boa 

qualidade de vida. 

 

2.2. Qualidade de Vida no Trabalho. 

 

Qualidade de vida no trabalho, também conhecida pela sigla QVT, é um termo 

frequentemente utilizado no ambiente corporativo quando o assunto é a qualidade de 

vida do colaborador em seu espaço de trabalho. 

Qualidade de Vida (QV) refere-se ao bem estar físico, mental e psicológico. Para 

ter qualidade de vida faz se necessário ter hábitos saudáveis, estar convivendo em um 

ambiente organizado e aconchegante, se alimentar bem, praticar exercícios físicos, ter 

relacionamentos produtivos, conviver com a família e amigos, ou seja, realizar tudo que 

faz bem. 

Os autores BARBIERI, SEVERO e GUIMARÃES (2018 p. 37) citam em sua 

pesquisa sobre a QVT o autor Walton (1973) com os seguintes estudos e interpretação: 

Walton (1973) desenvolveu uma metodologia de avaliação de QVT, baseado 

na humanização e na responsabilidade social, adotando critérios 



fundamentados na dimensão organizacional, considerando o poder da 

empresa. Para facilitar a compreensão deste conceito, o autor valida oito 

categorias: i) compensação justa e adequada; ii) condições de trabalho 

seguras e saudáveis; iii) oportunidades imediatas para desenvolver e usar a 

capacidade do ser humano; iv) oportunidades futuras para crescimento 

profissional; v) integração social na organização; vi) constitucionalismo; vii) 

trabalho e o espaço total na vida do trabalhador; e, viii) relevância social do 

trabalho.  

Conforme Walton (1973), quando estas oito esferas são contempladas, o 

trabalhador possui uma tendência para um sentimento de bem-estar, 

principalmente quando possui uma alta performance no seu trabalho e, 

buscará manter ou até melhorar o seu comportamento para continuar 

satisfeito, o que denominam como motivação interna, gerando um maior 

comprometimento com a organização. 

A Era da transformação tecnológica e da globalização trazem significativos 

impactos no quadro social e econômico da população, a rapidez dos avanços da 

tecnologia e a intensa competitividade dentro e fora das organizações, fez com que o 

trabalho tomasse maior parte do tempo e da vida das pessoas que precisam lutar por sua 

fonte de renda, nessa conjuntura, a temática Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) e 

Comprometimento Organizacional (CO) vem ganhando espaço nas discussões 

acadêmicas e empresariais.  

Diversos fatores estimulam a qualidade de vida do indivíduo, constituindo seu 

meio ambiente social, físico e psíquico, podendo ser identificados através: da família, as 

condições ambientais e de saúde, o lazer, a cultura, as políticas governamentais, a 

educação, o próprio indivíduo e, finalmente, o trabalho (SIQUEIRA, 2015 apud 

BARBIERI; SEVERO & GUIMARÃES, 2018).  

O termo QVT significa as escolhas e a percepção referente ao bem-estar e os 

hábitos saudáveis, no meio familiar quanto organizacional, em um ambiente que seja 

digno, aconchegante e sustentável.  

Partindo da análise destes estudos, percebe-se que não existem formatos de 

gestão bons ou ruins, neste caso vai depender da interpretação de bem-estar de cada 

funcionário e como seu grau de satisfação será almejado, partindo de suas atividades na 

empresa, o que está relacionado à importância e visão que o trabalhador tem da 

organização, que podem impactar no seu CO. Para os autores BARBIERI; SEVERO & 

GUIMARÃES (2018 p. 35) as empresas na atualidade: 

“Com o aumento da competitividade e uma busca incansável pela agilidade e 

qualidade de seus produtos ou serviços, as empresas abandonaram a sua 

tradicional organização centralizadora, para uma nova forma de organização 

horizontalizada, que pode ser definida como uma estrutura onde ocorre a 

delegação de decisão e maior autonomia, com o intuito de buscar a QVT e o 

CO dos trabalhadores ao contribuir com as estratégias da empresa, focando 



na descentralização, desburocratização e na inovação (RODRIGUES; 

SANTOS, 2004; GUIMARÃES et al., 2016).” 

A QVT proporciona uma maior participação por parte dos funcionários, criando 

um ambiente de integração, visando aspectos importantes que abrangem o bem estar do 

trabalhador e a eficácia organizacional (CHIAVENATO, 2004). 

O psicólogo organizacional tem objetivo de trabalhar o potencial humano e o 

meio que convive em todos os sentidos, almejando uma organização mais humanizada e 

possibilitando condições de crescimento pessoal ao indivíduo. O mundo vive em um 

momento de grande competitividade organizacional. Sendo um grande desafio ter 

qualidade de vida no trabalho (ZANELLI, 1986). 

A QVT é um conjunto de ações de uma empresa que envolve diagnóstico, 

implantação de melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais dentro e 

fora do ambiente de trabalho, visando condições plenas de desenvolvimento humano 

dentro da organização (ALBUQUERQUE & LIMONGI-FRANÇA, 1998). 

Existem duas extremidades quando se fala em QVT, de um lado a reivindicação 

dos empregados quanto ao bem estar e satisfação no trabalho, e do outro o interesse das 

organizações quanto aos seus efeitos na produtividade e a qualidade (CHIAVENATO, 

2004). 

O Quadro 2 relata a percepção de alguns autores sobre o tema QVT. 

Quadro 2 - Percepções sobre o tema QVT 

                          AUTORES                TEMÁTICAS 

Walton (1973) A QVT incorporando as necessidades e 

aspirações dos trabalhadores, bem como a 

produtividade e a responsabilidade social 

das organizações. 

Guest (1979) A QVT está atrelada aos sentimentos 

sobre tudo o que envolve o trabalho 

(segurança, benefícios, condições de 

trabalho, recompensas e relacionamento 

interpessoal). 

Corrêa (1993) A QVT é um termo complexo que 

envolve uma maior compreensão da 

motivação e dos valores que direcionam o 

indivíduo. 

Fernandes (1996); Conte (2003); Santos, 

Costa e Passos (2009) 

A expressão QVT envolve respeito e 

apoio às necessidades e aspirações dos 

indivíduos, comtemplando a ideia de 

humanização dos trabalhadores e 

responsabilidade social das empresas. 

Drucker (2000); Mancini et al. (2004) Aborda a QVT com ênfase na 



responsabilidade social, ressalta que os 

gestores devem administrar as suas 

empresas olhando para a sociedade. 

Pilatti e Bejarano (2005); Paiva e Avelar 

(2011) 

A QVT é definida com a participação dos 

trabalhadores nas decisões da empresa, 

estruturas e sistemas que ofereçam mais 

liberdade e autonomia e práticas de 

recompensas que valorizem o trabalhador 

de uma forma justa e adequada. 

Heloani e Capitão (2003); Gutierrez e 

Vilarta (2007); Barros (2012); Almalki, 

Fitzgerald e Clark (2012); Xhakollari 

(2013) 

O tema QVT sofre influência de várias 

ciências, tais como: Psicologia, 

Sociologia, Administração, Saúde, 

Educação, Ergonomia, Economia, 

Ecologia e Engenharia, englobando 

conhecimentos múltiplos de subjetividade, 

justificando ainda mais o aprofundamento 

sobre o tema com um contexto territorial e 

social do trabalhador. 
Fonte: Revista Gestão e Planejamento, Salvador, v. 19, p. 34-54, jan./dez. 2018 

http://www.revistas.unifacs.br/index.php/rgb. Autores: BARBIERI; SEVERO & GUIMARÃES, 2018 p. 

37. 

O Quadro 2 refere-se e explica diversas percepções e conceitos dos autores, com 

isso o tema QVT tem uma abordagem ampla, que engloba desde a segurança, os 

benefícios e recompensas, as condições de trabalho, o relacionamento interpessoal, 

assim como as necessidades e aspirações dos trabalhadores, como a produtividade e a 

responsabilidade social das organizações. 

Chiavenato (2004, p.367) diz que, “a QVT representa o grau em que os 

membros da organização são capazes de satisfazer as suas necessidades pessoais com 

sua atividade na organização”, é necessário que as empresas proporcionem espaços de 

desafios, que consiga manter os profissionais engajados, com plano de crescimento 

claro e remuneração alinhada com as funções. O desafio dos gestores é alinhar tudo isso 

em prol do sucesso das organizações. 

Se a qualidade do trabalho for excelente permitirá um clima de confiança e 

respeito mútuo, no qual as pessoas tendem a aumentar suas contribuições e elevar suas 

oportunidades. Quando acontece ao contrário, o funcionário começa a ficar insatisfeito e 

isso implicará no declínio na produtividade, rotatividade, absenteísmo e 

incompatibilidade com a cultura e valores da empresa. 

O trabalho deve promover e objetivar a saúde, o equilíbrio físico e emocional, 

observado que para se ter uma agradável qualidade de vida total é fundamental ter boas 

http://www.revistas.unifacs.br/index.php/rgb


condições de trabalho “A qualidade de vida não está só associado ao que é feito a si 

próprio mas também ao que é feito em benefício do outro” (MENDES, 2008, p.160). 

Cada ser humano tem necessidades diferentes, quando se trata de suas 

carreiras e o nível da sua qualidade de vida no trabalho se define pelo atendimento de 

questões que impactam positivamente em seu bem-estar. Para CHIAVENATO (2010, 

p 25) esses fatores devem estar alinhados:  

 A satisfação com o trabalho executado. 

 As possibilidades de futuro na organização.  

 O reconhecimento pelos resultados alcançados.  

 O salário percebido. 

 Os benefícios auferidos. 

 O relacionamento humano dentro do grupo e da organização.  

  O ambiente psicológico e físico de trabalho.  

 A liberdade e responsabilidade de decidir. 

  As possibilidades de participar 

 

Os psicólogos organizacionais no estudo de qualidade de vida no trabalho, foca 

nos fatores que envolvem diretamente o indivíduo, como autonomia do empregado para 

tomada de decisões, ela passa a se sentir peça importante dentro da organização, 

igualdade de oportunidade, integração social do indivíduo dentro da organização, 

desenvolver políticas claras de crescimento profissional, conforme o cargo 

desempenhado. 

As organizações para se manter competitiva dentro do mercado econômico 

globalizado, precisam de um maior engajamento de seus colaboradores e estudar 

frequentemente as variáveis do mercado, estar sempre em constante desenvolvimento 

estabelecendo estratégias de gestão, com objetivo de melhorar os processos de trabalho, 

bem como, proporcionar um ambiente de trabalho salubre. 

 

2.2.1 Comprometimento Organizacional  

O comprometimento organizacional é um vínculo estabelecido entre o 

funcionário e a organização, constituído de um componente afetivo e de identificação 

que concebe um conjunto de intenções comportamentais de pro atividade, participação, 

empenho, dentre outros.  

O comprometimento dentro de uma empresa é considerado um dos fatores 

principais diante de determinadas profissões ou funções, fazendo com que os aspectos 

subjetivos e objetivos dos profissionais atuantes em uma determinada área, possibilitem 

a associação de inclusão, ou seja, condições estruturais das organizações, podendo ser 



interpretadas deliberativas nos seus efeitos em termos de oportunidades para os mesmos 

profissionais (OLIVEIRA, 2016).  

O CO é vastamente estudado na área comportamental, sendo definido como uma 

condição psicológica que se refere aos critérios existentes na relação indivíduo-

organização, podendo influenciar diretamente sobre o desempenho do trabalhador e na 

decisão de permanecer em uma organização (MEYER; ALLEN, 1997; MENEZES, 

2009; LEITE; ALBUQUERQUE, 2011; PINHO; BASTOS; ROWE, 2015 apud 

BARBIERI; SEVERO; GUIMARÃES, 2018). É importante salientar que cada 

comportamento varia de pessoa para pessoa.  

Para Borges e Pilati (2001), o comprometimento poderá vir a ser o melhor 

preditor de vários produtos humanos no contexto de trabalho, como rotatividade, 

absenteísmo e desempenho.  

A relação estabelecida entre as partes: funcionário e organização foi chamado 

por comprometimento organizacional, o qual está associado aos valores e missões de 

uma empresa, isto quer dizer, que o funcionário perante a instituição deve estar presente 

e disposto a continuar a trabalhar na organização com dedicação, utilizando suas 

habilidades, redescobrir-se e demonstrar suas capacidades ou competências para apoiar 

e contribuir com o crescimento da organização.  

Medeiros (2003) explica simplificadamente em sua pesquisa às três esferas 

relacionadas ao comprometimento organizacional:  

 Afetivo: que é o comprometimento como um envolvimento, onde 

ocorre identificação com os objetivos e valores da organização. 

 Normativo: comprometimento percebido como altos custos 

associados a deixar a organização  

  Calculativo: comprometimento como uma obrigação em 

permanecer na organização. 

Medeiros (2003), também resume como se caracterizam os indivíduos das três 

dimensões:  
Empregados com forte comprometimento afetivo permanecem na 

organização porque eles querem; aqueles com comprometimento 

instrumental permanecem porque eles precisam, e aqueles com 

comprometimento normativo permanecem porque eles sentem que são 

obrigados (Pág., 08).   

 



 O comprometimento com a organização pode ser entendido também quando o 

funcionário tem ou mantém o desejo de fazer parte da organização, de participar e 

promover o crescimento da empresa a partir dos objetivos, é quando há uma relação 

entre o funcionário e a empresa. 

Na figura 3, pode-se observar como o Comprometimento Organizacional e a 

Qualidade de Vida no Trabalho veem ao encontro para trazer sucesso para o 

organização. 

 

Fonte: (Oliveira, 2016, p. 10). Disponível em: 

http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/mostraucsppga/xvimostrappga/paper/viewFile/4668/1563 

Quando a organização propicia para seus colaboradores um ambiente adequado 

para o trabalho, com segurança, com condições favoráveis para que possam 

desempenhar suas atividades, valorizando aquilo que é feito e presta reconhecimento 

para com seus funcionários, sempre estará á frente no mercado competitivo. 

 

2.2.2 Ações para a melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho 

 

As pessoas passam mais de oito horas por dia no ambiente de trabalho, durante 

pelo menos 35 anos de suas vidas, consequentemente os funcionários que possuem 

qualidade de vida na empresa são mais felizes e produzem mais, tendem a estarem mais 

engajados e motivados em fazer parte da organização. 

http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/mostraucsppga/xvimostrappga/paper/viewFile/4668/1563


A QVT proporciona uma maior participação por parte dos funcionários, criando 

um ambiente de integração com superiores, com colegas de trabalho, com o próprio 

ambiente de trabalho, visando sempre a compreensão das necessidades dos funcionários 

(CHIAVENATO, 2010).  

A qualidade de vida no trabalho são todas as condições que propiciem melhorias 

no trabalho, considerando as variáveis comportamentais, ambientais e organizacionais 

que humanizam o emprego, juntamente com as práticas de recursos humanos.  

Os fatores de qualidade de vida no trabalho que o psicólogo organizacional mais 

atua são aqueles que envolvem diretamente o indivíduo, como autonomia do empregado 

para tomada de decisões, o funcionário passa a se sentir uma parte mais importante 

dentro da organização, igualdade de oportunidade, integração social do indivíduo dentro 

da organização e ênfase na participação, desenvolver políticas claras de crescimento 

profissional conforme o cargo desempenhado (NASCIMENTO; TELES, 2016).  

Dentre algumas ações e atividades praticadas por psicólogos organizacionais são 

dos mais variados aspectos, algumas ações serão enfatizadas tais como exercícios 

físicos, treinamento, benefícios, ergonomia, higiene, políticas de cargos e salários e 

segurança do trabalho. 

 

2.2.3. Exercícios físicos 

 

As atividades físicas proporcionam diversos benefícios para seus praticantes, 

como o aumento da autoestima, melhora do sistema imunológico, redução da ansiedade 

e da depressão, restabelecimento da qualidade do sono e redução do risco de morte e de 

doenças provocadas pelo sedentarismo e conscientização de manter o corpo sempre 

ativo e com disciplina são alguns deles (GYMPASS, 2020). 

O hábito de atividades físicas também se reflete na vida profissional. As 

atividades proporcionam melhoria da concentração, ampliação da produtividade, 

aprimoramento da postura, aumento da energia, alívio da tensão, estímulo ao bom 

humor e, com isso estimula a participação das equipes, impactando na melhoria no 

relacionamento interpessoal (GYMPASS, 2020). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), qualidade de vida é o 

bem-estar completo: físico, psicológico e sociocultural. Desse modo, vai além de não 

estar doente.  



As atividades e práticas de exercícios variados, proporcionam efeitos físicos e 

psicológicos diferentes que variam de acordo com a intensidade da atividade e o perfil 

de cada um. Para algumas pessoas, uma competição esportiva é sinônima de ansiedade e 

desafio, enquanto para outros significa motivação de motivação. 

O exercício físico regular reduz a obesidade, reprimindo a estimulação simpática 

(adrenalina) e ressalta a estimulação parassimpática, tornando a pessoa mais calma. Isto 

traz múltiplos benefícios, por exemplo, para o sistema cardiovascular, tornando o 

sangue mais fluido, e diminuindo a fração danosa do colesterol e reduz a pressão 

arterial. Enfim, o exercício regular aumenta tremendamente a tolerância ao estresse 

(BAUCK, 1989 apud ALVAREZ, 1996). Ou seja, o exercício físico deve fazer parte 

natural das atividades saudáveis praticadas pelas pessoas como um todo, em seu dia-a-

dia. 

 

2.2.4. Treinamento 

 

O treinamento segundo Albuquerque (2003), trata-se da importância de ter 

capacitação dos funcionários, agregando valor estratégico para a instituição, com isso 

podendo desenvolver as habilidades dos indivíduos, obtendo uma maior execução das 

funções.Uma equipe bem treinada e motivada gera melhores resultados, os 

colaboradores se aperfeiçoam em suas tarefas para assim poder entregar seu trabalho a 

organização com maior ênfase em soluções e sucesso.  

Segundo, Araújo (2006) o treinamento é a educação profissional que visa 

adaptar o homem ao trabalho em determinada empresa, preparando-o adequadamente 

para o exercício de um cargo, podendo ser aplicado a todos os níveis ou setores da 

empresa. 

O treinamento designa-se no processo de auxiliar o empregado a adquirir 

eficiência no seu trabalho, para as atividades no presente ou para o futuro, através de 

apropriados hábitos de pensamento e ação, habilidades, conhecimentos e atitudes. A 

partir das atividades de treinamento pretende-se atingir o nível de desempenho almejado 

pela organização através do desenvolvimento contínuo das pessoas que nela trabalham. 

 

2.2.5. Ergonomia 

 



Para (GOEDERT; MACHADO, 2007) o estudo da ergonomia busca identificar 

situações em que o ambiente de trabalho possa prejudicar a saúde do trabalhador e 

verificar melhores formas de desenvolver suas atividades sem que possa causar danos à 

saúde, consequentemente contribuindo para a promoção da QVT. 

Os trabalhados realizados em posições indevidas, mobiliário mal conservado ou 

impróprio, uso incorreto de equipamentos, iluminação deficiente, jornadas longas e sem 

pausas, tensão permanente e movimentos repetitivos. São acontecimentos frequentes 

para uma série de males físicos que acarretam vulnerabilidade nas equipes e alto índice 

de absenteísmo por lesões e dores. 

O Ministério do Trabalho e Emprego por meio da NR-17, conhecida também 

como Norma da Ergonomia, através da Portaria MTPS n.º 3.751, de 23 de novembro de 

1990, relata as seguintes questões:  

Esta Norma Regulamentadora visa a estabelecer parâmetros que permitam a 

adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 

trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e 

desempenho eficiente.  

As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, 

transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às 

condições ambientais do posto de trabalho e à própria organização do 

trabalho. 

 

Vilarta e Moraes (2004 apud GOEDERT; MACHADO, 2007), explica que a 

ergonomia é uma ferramenta para identificar situações em que o ambiente está 

inadequado e adaptá-lo para o trabalho humano. De acordo com os autores, a ergonomia 

não engloba somente máquinas e equipamentos, mas todo o relacionamento entre o 

homem e o trabalho, não apenas ambiente físico, mas também o ambiente psicológico 

que o local pode proporcionar. 

 

2.2.6. Higiene e segurança no trabalho 

 

A higiene do trabalho está relacionada ao diagnóstico e à prevenção das doenças 

ocupacionais, a partir do estudo e do controle do homem e seu ambiente de trabalho 

(SODRÉ, 2018). Possui caráter preventivo por promover a saúde e o conforto do 

funcionário, evitando que ele adoeça e se ausente do trabalho, caracteriza também o 

estudo e controle das condições de trabalho. 

Higiene e segurança do trabalho são atividades interligadas, uma complementa a 

outra para que os propósitos sejam alcançados.  Um ambiente seguro e limpo é essencial 



para o trabalhador, tudo que não for benéfico prejudica o desempenho dos funcionários 

e se torna doentio para a saúde e bem-estar.  

Chiavenato (2002), explica que a Higiene do Trabalho é um conjunto de normas 

e procedimentos que garantem a proteção da saúde física e mental do trabalhador, 

preservando-o dos riscos que o ambiente de trabalho possa oferecer. 

 

2.2.7. Políticas de cargos e salários  

 

A política de cargos e salários é uma ferramenta utilizada para definir e sustentar 

as estruturas de cargos e salários de uma organização com objetivo de alcançar o 

equilíbrio interno e externo por meio da definição das atribuições, deveres e 

responsabilidades de cada cargo e, como resultado, os seus respectivos níveis salariais 

(ROCHA, 2014). 

O Plano de Cargos e Salários melhora a motivação dos colaboradores, otimiza os 

subsistemas do Recursos Humanos (RH) e colabora com o desenvolvimento do negócio 

(ROCHA, 2014). 

O Plano de Cargos e Salários é o desenho de toda a condição de remuneração da 

empresa, relacionada aos cargos que ela proporciona. No plano, devem ser abordados os 

requisitos mínimos exigidos por cada posição, bem como atribuições e 

responsabilidades inerentes a atividade e o conhecimento necessário para que o 

candidato exerça suas atribuições. 

 

2.2.8 O Desafio que significa idealizar Qualidade de Vida no Trabalho 

O termo qualidade de vida é mais do que uma mera expressão, relaciona-se a um 

conceito claro de forma de vivência e existência: os indivíduos para viverem bem 

precisam levar uma rotina com bem-estar, satisfação, saúde, ambiente confortável, ter 

disponibilidade de recursos para realização de atividades e desejos, tempo livre e toda a 

liberdade e coragem para lidar com as adversidades do dia a dia.  

Para SILVA; TOLFO (2014) muitos são os desafios na atualidade para entender, 

intervir e procurar prever as ações humanas nas organizações. A psicologia 

organizacional é explicada pelo que ocorre no trabalho, nas conjunturas das 

organizações, o profissional (administrador, gerentes, supervisores de equipe, 



psicólogos...) precisam identificar adequadamente os fenômenos psicossociais que estão 

ocorrendo. 

Nos âmbitos organizacionais ocorrem percepções e interações bem diferentes, 

manifestam-se emoções, cognições e afetos, pessoas trabalham em grupos e equipes, 

vivenciam frustrações e conflitos, o que mostra um pouco da amplitude e complexidade 

em termos psicológicos (ZANELLI; BASTOS, 2004). 

Os aspectos psicossociais dos profissionais são referentes às atividades, as 

experiências que os trabalhadores têm sobre interações no ambiente de trabalho, 

conteúdo do trabalho, habilidades e necessidades, espaços para troca de conhecimentos, 

interações, valores, relação entre o trabalho e outras esferas da vida pessoal. Esses 

aspectos podem influenciar a saúde, a qualidade, o desempenho e a satisfação no 

trabalho (INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, 1984 apud SILVA; TOLFO, 2014 p. 

92).  

As atuações direcionadas para a qualidade de vida no trabalho se compreendem 

como possibilidades de intervenção dos profissionais com objetivo de cortar ou a 

reduzir problemas como: 

 Turnover:  taxa percentual anual de renovação do pessoal de uma empresa em 

relação a seu efetivo médio; rotatividade de pessoal (Houaiss, 2009). 

 Absenteísmo: relativo a ausência, prática habitual de abandonar o cumprimento 

de deveres e funções de determinado posto ou cargo (Houaiss, 2009). 

 GAP: quebra indesejável de continuidade (Ferreira, 2010), competências e 

aprendizagens individuais. 

 Conflitos e frustrações:. 

 Insatisfação e desmotivação. 

Na literatura a Qualidade de vida no Trabalho pode ser tratada com as seguintes 

definições e abordagem:  

Um conjunto de definições equaciona a QVT com a existência de um certo 

conjunto de condições e práticas organizacionais tais como cargos 

enriquecidos, participação dos empregados nos processos de tomada de 

decisões, condições seguras de trabalho e assim por diante. Uma outra 

abordagem equaciona a QVT com os efeitos visíveis que as condições de 

trabalho têm no bem-estar de um indivíduo (por exemplo, manifestação de 

satisfação no local de trabalho, crescimento e desenvolvimento dos 

funcionários, a capacidade de atender a toda a gama de necessidades 

humanas. (BOWDITCH; BUONO, 2006, p. 207)  

Baseando-se na perspectiva de qualidade voltada para a humanização do 

trabalho e desenvolvimento de ações saudáveis nas organizações será apresentada a 



proposta de Walton (1973), que procurou identificar as condições da QVT, perante oito 

categorias conceituais: 

Compensação justa e adequada: Através da concordância remuneração ao 

trabalho além de critérios de equidade. Para Walton (1973) apud Rodrigues 1994 (p. 

82), o trabalho em primeiro plano, é visto como da maneira pela qual o indivíduo ganha 

a vida, e desta maneira é um conceito relativo, já que não existe um simples consenso 

sobre os padrões objetivos e subjetivos para julgar a adequada compensação. 

Condições de trabalho: Caracterizado pelas condições dignas no local de 

trabalho para realização das atividades.  

Uso e desenvolvimento de capacidades: Resulta na necessidade de utilização 

das habilidades e conhecimentos do trabalhador, da sua capacidade de desenvolver sua 

autonomia e autocontrole. 

Chances de crescimento e segurança: refere-se na possibilidade de 

crescimento na carreira, crescimento profissional e seguranças no emprego e salário 

compatível e justo. 

Integração social da empresa: Objetiva medir a ausência de diferenças 

hierárquicas marcantes, apoio mútuo, franqueza interpessoal e ausência de preconceito 

são fatores essenciais para um bom nível de integração social nas empresas 

(PIZZOLATO; MOURA; SILVA, 2013). 

Constitucionalismo: Constituído pelos direitos dos empregados no contexto da 

organização, respeitando as leis que regem a classe trabalhista, liberdade de expressão, 

incluindo normas e rotinas. 

Trabalho e espaço total de vida: Walton (p. 16) 1973 apud Rodrigues 1994 (p. 

84) afirma que a “experiência de trabalho de um indivíduo pode ter efeito negativo ou 

positivo sobre outras esferas de sua vida, tais como suas relações com sua família”.  

Relevância total da vida no trabalho: Ponto de vista do empregado em relação 

à responsabilidade social da instituição na comunidade, à qualidade de prestação dos 

serviços e ao atendimento de seus funcionários. 

As dimensões demonstradas por Walton (1973) vêm sendo utilizadas como base 

em muitas intervenções da Qualidade de Vida no Trabalho devido à sua abrangência. As 

oito dimensões correlacionadas formam um conjunto que possibilita ao profissional 

identificar, por meio de diagnóstico organizacional, os pontos percebidos pelos 

trabalhadores como positivos ou negativos no seu trabalho. Essa identificação não só 

beneficiará na QVT, mas também no sistema como um todo, afinal a organização só 



terá lucro e crescimento se tiver uma equipe disposta e competente para realizar aquilo 

que estiver nos seus objetivos. 

Hackman e Oldham (1975) conceitua que a QVT está centrada na positividade 

pessoal e no resultado do trabalho (motivação interna, satisfação no trabalho e qualidade 

no desempenho, absenteísmo e rotatividade) são conquistados quando os três estados 

psicológicos (significação percebida, responsabilidade percebida, conhecimento dos 

resultados do trabalho) estão presentes num determinado trabalho. 

Segundo os autores, Hackman e Oldham (1975, apud Rodrigues 1995) tal 

modelo apresenta cinco fatores básicos, são eles: 

Variedade de Habilidades: A execução de uma tarefa requer uma variedade 

de atividades para sua execução, necessitando de pessoas com várias 

habilidades e talentos; 

Identidade da Tarefa: O grau que a tarefa requer a execução de um trabalho, 

concluído e identificável, com resultados visíveis e acabados em sua 

completude; 

Significância da Tarefa: O quanto a tarefa tem impacto sobre a vida e 

trabalho das pessoas, na organização ou no ambiente externo; 

Autonomia: O grau de liberdade substancial que a tarefa fornece ao 

indivíduo, podendo programar o trabalho e os procedimentos na sua 

execução; 

Feedback: O grau em que o indivíduo recebe claras informações sobre seu 

desempenho por seus superiores e pela execução de sua própria tarefa. 

Os estudos sobre clima organizacional favorecem nas tomadas de decisões de 

uma organização, também auxiliam nos levantamentos de necessidades de educação e a 

avaliação de desempenho, tudo isso, são exemplos de ferramentas decisivas e sábias 

que, quando somados a outros que permitam avaliar de forma ampla a Qualidade de 

Vida no Trabalho dos trabalhadores, poderão cooperar para maior satisfação, 

comprometimento, motivação e relações mais saudáveis nas organizações. 

 

2.3. A contribuição do Psicólogo Organizacional para a Gestão de Pessoas e a 

Qualidade de vida no Trabalho. 

 

Psicologia do Trabalho para Goulart, tem conexão com a gestão de recursos 

humanos, agora também conhecida como gestão de pessoas, em organizações de setores 

públicos ou privados, que se referem as atividades daqueles profissionais que lidam com 

aqueles que trabalham nas organizações para mantê-los motivados. 



O psicólogo organizacional deve atuar como um profissional desenvolvedor de 

técnicas que auxiliem as atividades dos trabalhadores e da empresa, promovendo 

práticas que beneficiem para que elas sejam mais competitivas ao mercado, 

sobrevivência econômica, valorizando o capital humano e a qualidade de vida que é 

primordial para o sucesso da corporação. 

Para Zanelli (2004), o psicólogo organizacional não pode ser apenas um 

aplicador de técnicas, mas sim compreender o homem como um ser social, que está 

sempre em interação com o meio. 

O papel do psicólogo organizacional em gestão de pessoas, irá contribuir 

primeiro de tudo para uma avaliação e coleta de material, para fazer seus estudos e 

estratégias que beneficiaram a organização. Bleger (2007), relata que esta primeira 

análise, dá a oportunidade ao psicólogo em conhecer desde o começo os pontos fortes, 

negativos e os sinais vitais da instituição, no qual seu trabalho vai enfrentar. 

Do psicólogo organizacional, é indispensável sua postura proativa, 

comunicativa, ética, que transmita informações claras e objetivas, comportamentais e 

inovadoras. Ele é um consultor interno e externo das instituições, Zanelli (2004) diz que 

o psicólogo tem o papel de “ajudar a organização a pensar”. 

O psicólogo terá seus princípios fundamentais baseados em: 

 O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da 

liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, 

apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. 

 O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida 

das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de 

quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. 

 O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e 

historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. 

 O psicólogo atuará com responsabilidade, por meio do contínuo 

aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da 

Psicologia como campo científico de conhecimento e de prática. 

 O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da 

população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos 

serviços e aos padrões éticos da profissão. 

 O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com 

dignidade, rejeitando situações em que a Psicologia esteja sendo 

aviltada. 

 O psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua 

e os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais, 

posicionando-se de forma crítica e em consonância com os demais 

princípios deste Código. ( Fonte – Conselho regional de Psicologia de 

são Paulo. Disponivel em < 

http://www.crpsp.org.br/portal/orientacao/codigo/fr_codigo_etica_new.a

spx > Acesso em 15 de setembro de 2021. 

 

http://www.crpsp.org.br/portal/orientacao/codigo/fr_codigo_etica_new.aspx
http://www.crpsp.org.br/portal/orientacao/codigo/fr_codigo_etica_new.aspx


A prática do seu trabalho inclui o Recrutamento e Seleção, que são direcionadas 

a atrair possíveis candidatos que possuem o perfil da organização, para que futuramente 

possam suprir as necessidades de recursos humanos.  Após, e a fase de seleção, tarefa da 

qual são escolhidos os candidatos recrutados que mais se enquadram para atender os 

objetivos da empresa, se caracteriza por ser a parte de entrevista, testes, dinâmicas, 

provas, e outras técnicas.  

Outra atividade solicitada ao psicólogo organizacional que facilita para as ações 

de gestão de pessoas é o treinamento e desenvolvimento de pessoal. O treinamento 

proporciona a aprendizagem, envolve a avaliação de quem precisa de treinamento, 

define quem irá precisar se aperfeiçoar desenvolver os objetivos e assegurar que este 

serão cumpridos com êxito para que o treinamento seja eficaz. 

O desempenho também precisa ser avaliado, é uma parte atuante da estratégica 

gerencial. O proposito central é fazer com que os funcionários concentrem seus esforços 

em prol dos objetivos da empresa. Em decorrência disso, vem a política de cargos e 

salários, nas descrições do cargo será exemplificada as habilidades necessárias para 

desempenhar as atividades, desenvolvimento e as características humanas para 

desempenhar as tarefas, funções e responsabilidade atribuídas. O salário será a 

recompensa pelo trabalho desempenhado. 

Um psicólogo americano chamado de Abraham Harold Maslow ficou conhecido 

pelos estudos que fazia sobre as necessidades humanas. Em uma de suas pesquisas em 

1954, de grande marco para o conhecimento, ele descreve como as necessidades do ser 

humano influenciam em sua motivação e o faz sentir outras necessidades. A partir dessa 

pesquisa, esse pensamento ficou estruturado como a Pirâmide de Maslow também 

relacionada como teoria. 

Chiavenato (2005) faz comparação da Teoria de Maslow com o trabalho; que às 

necessidades fisiológicas são realizadas através de horários de trabalho justos, descanso, 

conforto físico e no ambiente de trabalho, as necessidades de segurança são 

estabelecidas por condições de trabalho justas e seguras, remuneração e estabilidade. 

 As necessidades sócias, fornecidas de relacionamento com supervisores, 

clientes e colegas. Necessidades de estima são mediante bons resultados, apoio de 

supervisores, reconhecimento. E as necessidades de auto realização e o 

desenvolvimento de capacidades, desafios, autonomia e envolvimento em decisões. 

A motivação é algo que está no interior de cada um, e pode ser influenciada por 

fontes externas, seja na família ou pelo trabalho desempenhado na empresa. O gerente 



deve conhecer e extrair as potencialidades de cada subordinado, para que a motivação 

de cada um eleve a satisfação profissional e o sucesso da organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho, foi um estudo descritivo onde se buscou descrever os fatos 

e fenômenos de determinada realidade (OLIVEIRA,1999). Pode, ainda, estabelecer 

relações entre as variáveis, podendo ser definidas como sendo características 

observáveis de algo que pode apresentar diversos valores.  

E teve uma abordagem qualitativa buscando descrever significados que são 

socialmente construídos, a metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar 

aspectos mais profundos, expondo a complexidade do comportamento humano 

(ANRADE; STEFANO & ZAMPIER, 2017). Definindo-a como subjetiva; tendo 

características não estruturadas, rica em contexto e enfatizando as interações. As 

técnicas de análise foram indutivas, orientadas pelo processo, e os resultados não são 

generalizáveis (GIL, 1999). 

O estudo tem a intenção de acumular conhecimentos básicos e 

consequentemente formar hipótese em concordância com o problema de pesquisa. 

Nesse sentido, há o envolvimento de verdades, fatos esclarecedores e interesses 

universais, com o objetivo de gerar conhecimentos novos e úteis sobre os parâmetros 

para tomada de decisão e dos benefícios que o trabalho do psicólogo organizacional 

possui em uma organização. 

De acordo com Castilho et al. (2011) apud (SANTOS; SARDEIRO, 2017), o 

objetivo da pesquisa básica é de caráter intelectual, procurando alcançar a aprendizagem 

para satisfazer o desejo próprio do pesquisador em adquirir novos conhecimentos e 

proporcionar informações passíveis de aplicações práticas. 

Para essa pesquisa bibliográfica, foram coletados materiais com a finalidade de 

compreender e obter a informação que estruture a evolução histórica, os elementos que 

norteiam a tomada de decisão dos psicólogos organizacionais e a partir disso, entender 

como ele apresenta soluções para as organizações. (SANTOS; SARDEIRO, 2017). 

Portanto, a presente pesquisa é de ordem bibliográfica explicativa e descritiva, a 

fim de compreender melhor e salientar a Importância da Psicologia Organizacional, com 

base em explicações e estudos de autores como Chiavenato, Garcia, Zanelli e outros. 

Através da leitura de artigos científicos relacionados a qualidade de vida e à 

psicologia organizacional, teses e dissertações obtidas em bibliotecas e bancos de dados 

da internet e livros, a pesquisa foi realizada com as palavras-chave “psicologia 



organizacional”, “qualidade de vida no trabalho” e “atuação do psicólogo”, “a 

contribuição do Psicólogo Organizacional para a Gestão de Pessoas”, pretendia-se 

adquirir conhecimento e analisar as verdadeiras contribuições de um psicólogo 

organizacional para as empresas e funcionários e seu auxilio nas tomadas de decisões de 

gestão de pessoas. 

Desta forma o presente estudo tem como objetivo analisar as contribuições do 

psicólogo organizacional no ambiente de trabalho e no apoia à gestão de pessoas, 

discorrendo sobre suas atribuições e benefícios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O PAPEL DA PSCICOLOGIA 

ORGANIZACIONAL NO AMBIENTE DE TRABALHO E NA QUALIDADE 

DE VIDA DOS TRABALHADORES 

 

4.1. O Papel da Psicologia Organizacional no Ambiente de Trabalho 

A psicologia se estabelece em uma ciência, já que possui um objeto ou 

fenômeno singular de estudo. Essa área está incluída entre as ciências humanas que têm 

como objeto o homem (BOCK, 2003 apud SILVA; TOLFO 2014) e suas relações 

sociais. Essa ciência estuda e trabalha os fenômenos cognitivos, comportamentais dos 

indivíduos, subjetivos e psicológicos presentes nas organizações para que seja um 

ambiente saudável e proveitoso.  

A psicologia especificamente, concentra suas atividades sobre os problemas 

organizacionais ligados aos fatores humanos no trabalho, inclui também a área de 

gestão de recursos humanos ou gestão de pessoas. 

A metodologia de estudo da psicologia organizacional, originou-se da área 

chamada psicologia industrial. Em meados de 1945, com o fim da Segunda Guerra 

Mundial, todos os países experimentaram um avanço tecnológico importante, dirigido 

pelo setor industrial e seguido pelo comércio e setor de serviços. 

Neste período o psicólogo, que até então avaliava questões bastantes técnicas 

relacionadas ao ambiente de trabalho, passou a ter um novo objetivo: encontrar 

maneiras de promover o desenvolvimento organizacional levando em valorização o 

fator humano e todas as questões subjacentes a ele, como a motivação, a felicidade no 

trabalho e a realização pessoal.  

A psicologia industrial em decorrência disso sofreu uma grande mudança, a 

partir de então, passou a ser chamada de Psicologia Organizacional e do Trabalho 

(POT), que busca melhorar a produtividade e o lucro do empreendimento 

organizacional.  

Anteriormente, a tarefa do psicólogo que atuava nesse segmento era apenas 

recrutar colaboradores alinhados para cada cargo dentro da companhia. O profissional 

dessa linha pensava exclusivamente no que é melhor para a instituição e a qualidade de 

vida e satisfação dos colaboradores era deixada em segundo plano. 

Atualmente, o papel do psicólogo organizacional nas empresas é trabalhar em 

prol da melhor relação entre trabalhador; organização e trabalho, ele atua auxiliando as 



pessoas no ambiente de trabalho oferecendo apoio e subsídios para os conflitos, 

frustrações, desentendimentos e angustias que surgem dentro do local de trabalho, entre 

as atribuições do profissional. 

 Podem ser destacadas: técnicas de recrutamento e seleção de pessoal, pesquisa 

de clima organizacional, aplicação de testes comportamentais, avaliação de desempenho 

dos colaboradores, formulação de programa de qualidade de vida no trabalho, 

treinamento e desenvolvimento de pessoal, analise de cargos e tarefas por competência. 

O psicólogo atua como mediador entre patrões e empregados. A saúde e boas 

condições de trabalho proporcionadas ao colaborador possibilitarão melhor desempenho 

e maior satisfação do mesmo na empresa e sociedade (NASCIMENTO; TELES, 2016). 

O objetivo da psicologia organizacional é criar um ambiente onde os 

trabalhadores possam desenvolver suas atividades, atingir suas metas e se realizar 

profissionalmente e pessoalmente. Nesse sentido, o psicólogo especializado em sucesso 

empresarial pode elaborar estratégias que supram tanto as demandas da empresa quanto 

ás de seus talentos. 

 

4.2. O Papel da Psicologia Organizacional na Qualidade de Vida dos Trabalhadores 

O psicólogo organizacional tem seu enfoque auxiliando as pessoas no ambiente 

de trabalho oferecendo apoio e subsídios para os conflitos, frustrações, 

desentendimentos e angustias que surgem dentro do local de trabalho. Esses 

profissionais especializados em gestão de pessoas estão cada vez mais solicitados para 

selecionar pessoas, reter talentos, realizar treinamentos e recrutar. 

O psicólogo, sendo o principal atuante na área da psicologia organizacional, 

também sofreu implicações acerca de sua atuação junto aos indivíduos que buscam 

reconhecimento e qualidade de vida dentro das organizações às quais fazem parte 

(Bastos, 2007). 

Para SILVA; FARIA (2018 p.126) “a Psicologia Organizacional e do Trabalho 

tem como função melhorar a qualidade de vida presente na relação entre os indivíduos 

com a organização a qual pertence,” o psicólogo tem sua funcionalidade em propor e 

programar soluções para os problemas oriundos de tal relação, penetrando de forma 

prática e rápida frente aos desafios que surgem no dia a dia da organização.  



Ferreira (2008) salienta que existem diferentes formas de se definir qualidade de 

vida no trabalho, mas o conceito básico se refere a satisfazer as necessidades dos 

trabalhadores através da inserção dos mesmos na gestão e no desenvolvimento da 

empresa. Qualidade de vida no trabalho incluem condições físicas favoráveis e a 

experiência vivida pelo trabalhador no que diz respeito às suas atividades laborais na 

organização. 

Em uma revisão de literatura publicada na Revista Eletrônica Psicologia e Saúde 

em Debate, Soares & Moura (2016) salientam que: 

O comportamento que as pessoas têm, indicam se estão satisfeitas ou 

insatisfeitas, estatísticas relacionadas ao absenteísmo e a rotatividade altos a 

insatisfação com o trabalho. QVT envolve vários fatores como satisfação do 

trabalho, reconhecimento de resultados, salário, benefícios, relacionamentos, 

ambiente psicológico e físico, poder de decisão, motivação, aceitação de 

mudanças, inovação e criatividade (p. 43). 

O psicólogo que é especializado em trabalhar nas empresas, com o campo de 

estudo focalizado no ambiente organizacional, opera de forma interventiva, como um 

agente de mediação individual e coletiva, onde busca compreender as diversidades no 

contexto laboral, analisando a fundo as possíveis variáveis que resultam nos problemas 

da organização. 

A qualidade de vida no ambiente profissional deve envolver a avaliação do nível 

de saúde dos funcionários, bem como o estilo de vida deles e o clima organizacional 

como um todo. O desenvolvimento de programas visando proporcionar aos funcionários 

benefícios tanto para sua vida profissional como pessoal devem ser incentivados, tendo 

em vista que apresentam considerável melhora na motivação, na criatividade e na 

produtividade das equipes de trabalho.  

Chiavenato (2004, p.367) diz que, “a QVT representa o grau em que os 

membros da organização são capazes de satisfazer as suas necessidades pessoais com 

sua atividade na organização”, isso quer dizer, que funcionários satisfeitos permanecem 

na organização e se caracterizam com ela, através disso trabalham motivados e em 

busca de resultados todos os dias. 

Através deste estudo, percebem-se os desafios que os profissionais desta área 

enfrentam para aplicar suas estratégicas de gestão na resolução dos problemas que 

envolvem uma organização. Com a realização desta pesquisa, observou-se o quão árduo 

é o planejamento das atividades de um psicólogo, o mesmo deve apresentar soluções 



rápidas e econômicas, e ao mesmo tempo conseguir elevar o relacionamento da empresa 

com funcionários e futuros profissionais que venham querer ingressar na instituição. 

Com a investigação realizada através desta ciência, ficou perceptível que a 

psicologia organizacional se insere no campo relativo ao trabalho, possuindo estreito 

vinculo com as atividades administrativas.  

O objetivo geral era tomar conhecimento sobre O Papel da Psicologia 

Organizacional no Ambiente de Trabalho e na Qualidade de Vida dos Colaboradores, 

partindo deste ponto foi observado que ter conhecimento capacita o ser humano a poder 

aplicar técnicas apropriadas no momento certo e da maneira mais adequada possível, 

auxiliando nas questões humanas, econômicas, científicas, entre outras.  

Para adentrar no campo de atuação da Psicologia Organizacional, foi procurado 

identificar o papel e a importância do Psicólogo Organizacional no ambiente de trabalho 

e discorrer sobre a Qualidade de vida no Trabalho na dimensão da Psicologia 

Organizacional. Com isso constatou-se que o psicólogo é um ponto chave entre empresa 

e funcionário, ver também como sua influencia em administração de pessoal e nas 

relações de trabalhos agregam valor para as organizações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O psicólogo em uma organização não traz apenas lucratividade através do 

capital humano, ele contribui para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores 

sendo um mediador entre a instituição e os empregados. As empresas para se 

mantiverem competitivas no mercado econômico globalizado, precisam de um maior 

engajamento excelente por parte de sua equipe, e os serviços ou produtos produzidos 

por ela de qualidade, além do mais, sempre estar em constante desenvolvimento 

agregando estratégias de gestão, com objetivo de melhorar os processos de trabalho, 

bem como, disponibilizar um ambiente de trabalho digno.  

Nesse novo contexto, onde a tecnologia e a modernidade marcam presença forte, 

as empresas têm passado por profundas e constantes mudanças, forçando-as a se 

adaptarem ao mercado corporativo atual. As instituições que não se adaptam às novas 

demandas, perdem suas vantagens competitivas frente aos concorrentes. Atualmente, o 

meio empresarial abriu o leque de conhecimentos e estudos, passaram a identificar 

importância de investir tempo e recursos no capital humano da organização. 

As empresas que antes objetivavam apenas o capital monetário observaram que, 

para se ter uma gestão inovadora e de sucesso, seria necessário investir na qualidade de 

vida presente no ambiente de trabalho e na valorização do capital humano. Uma 

organização que possui um clima organizacional que promove o bem-estar psicológico 

e físico, a integridade moral e que incentiva e capacita seus colaboradores, garante um 

desempenho superior no mercado (Ferreira & Dias, 2017). O funcionário faz o trabalho 

entusiasmado e se sente satisfeito com tudo aquilo que se apresenta a ele. 

A Psicologia Organizacional e do Trabalho – POT, desenvolveu muito nos 

últimos tempos, deixando de atuar apenas em testes psicológicos e seleção de pessoas, e 

abrindo novas áreas para o desenvolvimento e humanização das organizações, voltando-

se para as questões da saúde física e mental no trabalho. É perceptível que o psicólogo 

organizacional exerce diversas atribuições, a principal é atuar como agente facilitador 

das relações pessoais e grupais, proporcionar e estimular o fortalecimento das 

comunicações e interações sadias, além de propiciar o crescimento e desenvolvimento 

profissional e pessoal dos indivíduos envolvidos (Santos & Caldeira, 2014).  

Apesar de todos os avanços desta ciência, ainda existem muitos desafios para a 

atuação do psicólogo nas organizações, ele por sua vez, deve constantemente ampliar 



seus conhecimentos no que tange a Psicologia Organizacional, alastrar seus interesses 

de conhecimentos para a área da Administração de Empresas, através de estudos 

individuais ou cursos específicos para ter ainda mais experiência sobre as variáveis que 

serão encontradas no caminho.  

A QVT é um dos desafios do ambiente atual das organizações. As corporações 

necessitam estar atentas à qualidade de vida das pessoas que dela precisa, para isso e 

torna-se imprescindível o ditado “prevenir é melhor que remediar”. Quanto maior o 

investimento em qualidade de vida maior será o retorno em termos de produtividade, 

qualidade e financeiramente para a organização (CHIAVENATO, 2004). 

Através do estudo dessa temática, fica explicito o quanto esta ciência antes 

reducionista e selecionadora, evoluiu para uma ciência voltada para o indivíduo que tem 

suas particularidades, desafetos e perspectivas, mas que é um ser social que está 

inserido em um ambiente que o constitui e modifica e também é modificada e 

constituída por ele. A importância do psicólogo na organização se deve ao fato de que, 

mesmo exercendo funções que outro profissional poderia exercer, e na sua atuação e de 

seu conhecimento que se encontra o suporte teórico que a psicologia proporciona para 

observar, interpretar e intervir nas relações humanas e melhoraras relações de trabalho e 

na qualidade de vida em que os colaboradores são colocados. 
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