
INTRODUÇÃO 
 

 
1 

 

INTRODUÇÃO 
 

Considera-se como Qualidade de Vida boa ou excelente, aquela que ofereça um 

mínimo de condições para que os indivíduos nela inseridos possam desenvolver o 

máximo de suas potencialidades, sejam estas: viver, sentir ou amar, trabalhar, 

produzindo bens e serviços, fazendo ciência ou artes (Rufino Netto apud 

Evolução…, 2011). 

O homem e o trabalho, dois meios, para que um objetivo principal seja alcançado, “a 

realização”, seja de sonhos, seja de necessidades, seja de prazer, seja de 

obrigações. Segundo Chiavenato (2006), Em 551 a.C. o pensador, mestre, filósofo e 

teórico político chinês, Confúcio, pregava o princípio da reciprocidade: tratar os 

outros como se gostaria de ser tratado, explicitando assim uma abordagem 

humanista no relacionamento com os seus subordinados.      

Os processos trabalhistas e de produção sofreram grandes modificações durante a 

Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra em meados do século XVIII e que acabou 

expandindo-se pelo mundo no início do século XIX, essas mudanças provocaram 

uma subvalorização dos direitos trabalhistas e das condições de trabalho.  

Nas indústrias não havia garantias da integridade do trabalhador, as relações 

trabalhistas não eram reconhecidas, sendo prática comum as jornadas de trabalho 

excessivas e o uso da mão-de-obra infantil. Quanto as condições de vida em 

sociedade, tinha-se um cenário de centros industriais caracterizado pelo elevado 

número de trabalhadores, sem infra-estrutura ocasionando surtos de doenças como 

cólera e outros males da própria falta de recursos de saúde (Motta; Maximiano apud 

Coutinho, 2009). 

O trabalho não deve ser visto como um meio de penalidade, fato este que acontecia 

nas civilizações medievais, onde os servos e os escravos eram forçados a trabalhar 

sob ameaça de morte ou de serem expulsos das terras dos reinos. O trabalho deve 

ser fonte de desenvolvimento e crescimento, para Langoski apud Silveira (2008) é 

através do trabalho que surgem as tecnologias, produções, sistemas de trocas e 
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permutas dos mercados. Item central da possibilidade de satisfação de 

necessidades humanas, das básicas às mais sofisticadas. 

Agregar valores, investindo no capital humano, tornando-os mais presentes ao 

processo, e com isto garantir uma estrutura mais estável, com objetivo de 

acompanhar tais mudanças buscando qualidade e produtividade, torna-se mais um 

desafio para muitas empresas (Evolução…, 2011). 

As organizações precisam encontrar meios para vencer os desafios econômicos e 

humanos que são inerentes de um cenário com alto grau de mudança. Entender a 

complexidade humana pode ser primeiro passo para que os objetivos pessoais e 

profissionais sejam alcançados.  

 


