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1. RESUMO 

A qualidade de vida no ambiente de trabalho visa facilitar e satisfazer as 

necessidades do colaborador a desenvolver suas atividades para seu 

desenvolvimento pessoal e profissional. Este trabalho tem com objetivo de analisar a 

qualidade de vida em empresas de médio e grande porte na região metropolitana de 

Campinas e como o jovem aprendiz está se atuando em seu primeiro emprego. É 

preciso criar um ambiente de trabalho onde os colaboradores se sintam bem com os 

colegas de trabalho, com Lideres, já que a qualidade de vida no trabalho está 

relacionada com motivação. 

2. INTRODUÇÃO 

Percebe - se que um ambiente com Qualidade de Vida no Trabalho as pessoas 

trabalha – se mais motivada e quanto mais motivada à pessoa estiver melhor será o 

desenvolvimento do seu trabalho, levando em consideração também outros 

inúmeros benefícios que a Qualidade de Vida no trabalho pode trazer. 

Desta forma, este artigo visa tratar sobre Qualidade de Vida no Trabalho em 

empresas de médio e grande porte na região metropolitana de Campinas - SP, 

pensando no jovem aprendiz dessas empresas, será que, as empresas dão a devida 

atenção ao assunto? De acordo com dados de uma pesquisa realizada com 14,1 mil 

profissionais, para visualizar quem eram os profissionais mais e menos satisfeitos, 

identificou que eram as pessoas que estavam em início de carreira como jovem 

aprendiz (Revista Exame, Abril 2015). 

 

3. OBJETIVOS 

Analisar a qualidade de vida em empresas de médio e grande porte na região 

metropolitana de Campinas e como o jovem aprendiz está atuando no mercado de 

trabalho.  

Demonstrar para empresas de médio e grande porte na região metropolitana de 

Campinas que implantando a qualidade de vida no trabalho realmente se tem 

resultados positivos. 

Identificar as principais formas de motivação para o jovem aprendiz. 

 

4. METODOLOGIA 



Os dados para elaboração desse artigo foram levantados com base em consultas de 

livros, artigos acadêmicos, sites e periódicos que tratam sobre o assunto da 

qualidade de vidas nas empresas e juntamente que abordam o assunto do jovem 

aprendiz. 

Utilizando esse método de pesquisa é possível analisar o ambiente empresarial que 

estão adotando a prática de qualidade de vida no trabalho e as empresas 

contratantes de jovem aprendiz e quais foram os resultados que essas empresas 

obtiveram, para ser apresentado alternativas que outras empresas podem adotar e 

ter o resultado de produção positiva. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Segundo Fernandes (1996), “Não se pode falar em qualidade de produtos e serviços 

se aqueles que vão produzi-los não têm qualidade de vida no trabalho.” Essa frase, 

retrata exatamente o que acontece no processo de produtividade, pois os 

funcionários não dão a tão esperada produção se não estiverem satisfeitos com a 

empresa. 

De acordo com Tsukamoto citado por FERNANDES (1996): 

E impossível obter do cliente uma taxa de satisfação maior do que as apresentadas 

pelos funcionários responsáveis pelo produto ou serviço oferecido. A insatisfação, a 

má-vontade, o desconforto e outras situações negativas para o trabalhador se 

incorporarão, de uma forma ou de outra, ao produto final, reduzindo o nível de 

satisfação do consumidor. 

Aos lideres das organizações, é preciso que haja a preocupação com cada membro 

da equipe, (CHIAVENATO, 2003) diz que, “os empregados contribuem com seus 

conhecimentos, capacidades e habilidades, proporcionando decisões e ações que 

dinamizam a organização”. É importante que o ambiente de trabalho incentive a 

criatividade e use as habilidades especificas de cada funcionário para maior 

desempenho e para benefício da própria empresa. Com base nos estudos podemos 

definir alguns aspectos para Qualidade de Vida no Trabalho como visto na figura 1. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 



 

GRÁFICO 1 – SATISFAÇÃO COM A NATUREZA DO TRABALHO 

 

FIGURA 1 – CICLO PDCA DOS ASPECTOS PARA QVT 
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