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RESUMO 

A Qualidade de Vida no Trabalho pode ser uma ótica empresarial que realize a conciliação 
entre a busca pela produtividade e a satisfação no trabalho, transformando-se num conjunto de 
critérios e dimensões gerenciais, como também pode ser alcançada de forma mais efetiva com 
a incorporação dos direitos humanos entre os objetivos fundamentais das empresas. O 
presente artigo objetiva demonstrar como o respeito pelos direitos humanos por parte das 
empresas pode levar à Qualidade de Vida no Trabalho, aproximando os arranjos empresariais 
do campo do Direito. 

Palavras-chave: direitos humanos; ótica empresarial; qualidade de vida no trabalho; 
dimensões gerenciais. 

      
ABSTRACT 

The Quality of Life at Work may be a business perspective to carry out the conciliation of the 
pursuit of productivity and job satisfaction, becoming a set of a management criteria and 
dimensions, but can also be achieved mor effectively by incorporate human rights among the 
fundamental aims of the companies. This paper aims to demonstrate how the respect for 
human rights by companies can lead to the Qualidade of Life at Work, approaching the 
business arrangements to the Law. 
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INTRODUÇÃO 

  Ao longo dos últimos anos, a teoria da Administração tem sido pródiga no 

desenvolvimento de novas e no aperfeiçoamento de antigas propostas para as ferramentas e 

técnicas de gestão empresarial. No entanto, aquelas que objetivam melhores condições de 

trabalho e de satisfação do trabalhador deixam a desejar se comparadas às que visam a gestão 

eficiente de custos e aumento dos resultados. 

  A Qualidade de Vida no Trabalho é alvo de estudos desde o século XX, mas 

nos últimos anos tem se tornado foco de análises, discussões e pesquisas no meio 

organizacional, proporcionando descobertas que auxiliam as empresas a lidar com seus 

trabalhadores de forma adequada. Devido à amplitude de seu conceito e de suas formas, o 

presente artigo detém-se à analisá-la sob a ótica das abordagens de Walton e de Huse e 

Cummings, que propõem visões a cerca da Qualidade de Vida no Trabalho segundo 

perspectivas diversas em razão de interpretações críticas emergidas no decurso do tempo, mas 

que não se afastam da sua finalidade comum que tem relações veementes com os direitos 

humanos. 

  A globalização e o consequente aumento da concorrência criou um ciclo de 

mudanças de mercado cada vez mais veloz no mundo dos negócios, exigindo das empresas 

maior capacidade de adaptação às contingências e às dinâmicas expectativas dos clientes. Tal 

fenômeno tornou a cobrança por resultados e o estabelecimento de metas parte integrante da 

vida dos trabalhadores, sacrificando seus níveis de bem-estar e satisfação em prol da 

prioridade depositada nos ativos financeiros. Contudo, em grande parte dos casos as empresas 

não levam em consideração as consequências negativas sobre as expectativas dos 

steakholders em relação à organização e seus serviços. 

  Mesmo com características similares, as organizações possuem atributos que as 

individualizam, impossibilitando a construção de quadro universal de problemas 

organizacionais cuja solução fica ainda mais complexa diante da Qualidade de Vida no 

Trabalho dependente do ponto de vista de cada indivíduo, mesmo com os esforços de 

racionalização transportada pelos modelos conceituais, dos quais este artigo debruça sobre as 

concepções de Walton e de Huse e Cummings. 
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  Desta forma, o presente artigo traz como proposta uma nova perspectiva sobre 

a Qualidade de Vida no Trabalho, relacionada com os Direitos Humanos, demonstrando que 

não se trata apenas de um conjunto de ferramentas e técnicas de gestão, mas como um 

corolário normativo de direitos fundamentais de todo o ser humano, exigível de todas as 

organizações. A Qualidade de Vida no Trabalho não está mais sob o crivo dos gestores e sua 

positividade sobre os resultados organizacionais não se trata mais de um argumento de 

convencimento, mas como consequência benéfica do respeito dedicado pelas empresas aos 

direitos dos trabalhadores enquanto seres humanos. 

  A estrutura metodológica empregada nesta produção constrói-se a partir das 

contribuições teórico-científicas presentes em obras bibliográficas clássicas e 

contemporâneas, bem como em trabalhos científicos, num processo multidisciplinar de 

discussão voltada a compor um arcabouço de argumentos organizados de forma sistêmica 

com o objetivo de defender a ideia principal lançada neste artigo. 

  No presente artigo intentar-se-à solucionar questões acerca do incipiente tema 

por meio da metodologia discorrida propondo as seguintes indagações: De que forma os 

direitos humanos guardam correspondência com a Qualidade de Vida no Trabalho? O respeito 

pelos direitos humanos por parte das empresas suprime a implementação dos modelos de 

Qualidade de Vida no Trabalho? Quais os benefícios da incorporação dos direitos humanos na 

mentalidade das empresas para a Qualidade de Vida no Trabalho em detrimento ao modelos 

de QVT? 

  A referida produção é dividida em três momentos estrategicamente definidos 

de forma a fortalecer o caminho da compreensão e aborda na primeira parte a relação entre os 

direitos humanos e a Qualidade de Vida no Trabalho contextualizando o processo de 

formação de ambos; na segunda parte imerge-se no esmiuçamento dos modelos de Qualidade 

de Vida no Trabalho segundo a ótica de Walton e de Huse e Cummings; para, por fim, 

demonstrar a correspondência que os direitos humanos tem com a Qualidade de Vida no 

Trabalho levando em consideração um olhar sobre as perspectivas para o futuro com uma 

abordagem crítica no fito de enriquecer o pensamento sobre uma discussão ainda incipiente. 
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1 O CONTEXTO HISTÓRICO DE FORMAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E SUA 

RELAÇÃO COM A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

  O estudo de que trata o presente artigo não surte resultados concretos se não 

compreendido o curso histórico dos direitos humanos, visto que estes não surgiram como uma 

revelação repentina de um grupo de indivíduos, mas como uma construção formada não 

apenas por pilares teóricos, mas, principalmente, por meio das lutas sociais contra o poder. 

  Existe uma relação indissociável entre o homem e o trabalho desde os 

primórdios de sua existência, sendo o responsável pela transformação da natureza e o 

atendimento às necessidades de sobrevivência e bem-estar do ser humano. Tal importância 

social, econômica e ética já era percebida ao olhar dos legisladores antigos, como se 

depreende pelo Código de Manu em 1500 a.C (RUSSOMANO, 2002), e continua relevante 

nas legislações contemporâneas e reconhecido pela comunidade internacional como um 

direito humano elencado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

  Assim pontua Bobbio (1992, p.5) ao afirmar que:  

Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos 
históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizados 
por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e 
nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez 
por todas. 

  Os escritos de São Tomás de Aquino, no séc. XIII, o Petition of Rights, em 

1628,  o Bill of Rights, em 1689, e as Revoluções Francesa e Americana são marcos 

históricos que traçaram a trajetória de reconhecimento de direitos naturais dos seres humanos. 

Mas foi o cenário de horror da II Guerra Mundial o fato histórico impulsionador decisivo 

para o surgimento e consolidação dos Direitos Humanos, pois os massacres e atrocidades 

praticados neste período atestaram o fracasso da humanidade em promover e proteger os 

direitos humanos e mostraram o valor supremo da dignidade humana. 

  Nos sábios dizeres de Piovezan (2006, p.116), “a internacionalização dos 

direitos humanos constitui, assim, um movimento extremamente recente na história, que 

surgiu a partir dos pós-guerra, como resposta às atrocidades e aos horrores cometidos durante 

o nazismo”. No mesmo sentido, Trindade (2000) e Schafranski (2003) reforçam o significado 
!4



de ruptura com os direitos humanos tido com a II Guerra Mundial e a necessidade de 

deflagrar a reconstrução dos direitos da humanidade no Pós Guerra em âmbito universal no 

sentido de evitar o ressurgimento das atrocidades cometidas ao longo do regime totalitário 

alemão. 

  Diante das desigualdades sociais produzidas pelo fatídico histórico 

supracitado, os direitos humanos foram consagrados na esfera internacional por meio do 

diploma político-jurídico Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948 e adotado 

pelos países-membros da Organização das Nações Unidas com o objetivo de concretizar o 

ideal de reconstrução dos direitos do homem orientados pelo primo mandamento da 

dignidade humana (BAETS, 2010). 

  A dignidade humana não possui um conceito unívoco que a defina com 

precisão e completude, mas a par das etimologias e significados históricos, pode-se firmar 

que tal fundamento é o valor supremo da existência digna, liberdade, autodeterminação e 

decência de que todas as pessoas são merecedoras pela simples condição de seres humanos 

racionais e livres. Ao longo do tempo, o valor da dignidade humana, sem dúvida, se conjugou 

com a ideia da qualidade de vida e tornaram-se inseparáveis, e como menciona Paschoal 

(2000), passou a ser frequentemente utilizado no acompanhamento do desenvolvimento dos 

países no Pós Guerra. 

  A importância do trabalho na vida das pessoas fez surgir no séc. XX diversos 

estudos sobre a satisfação do indivíduo no trabalho, dentre os quais houve destaque para o 

estudo do comportamento e da motivação de Elton Mayo, da hierarquia das necessidades de 

Abraham Maslow, da teoria X de Douglas McGregor, e da teoria dos fatores de Frederick 

Herzberg (VASCONCELOS, 2001). 

  As produções teóricas supracitadas integram o movimento doutrinário da 

ciência da Administração entitulado de Escola das Relações Humanas, as quais buscaram 

reequilibrar a procura por resultados eficientes e o objetivo de satisfazer o trabalhador, 

servindo como arcabouço teórico, que sob a égide do processo de elevação do valor da 

dignidade humana, contribuiu para os estudos sobre a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). 

  A partir de então, a qualidade de vida assumiu caráter multidimensional, 

perpassando setores como o da educação, da saúde, do lazer e, claro, do trabalho, que 

Paschoal (2000) e Farquhar (1995) chamaram de medidas de qualidade de vida objetiva. 
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Neste sentido, o movimento de estudos sobre a Qualidade de Vida no Trabalho começou a 

tomar forma, tendo como pressuposto a valorização do ser humano e suas condições de 

trabalho, que será discorrido no próximo item segundo seu contexto de formação e os 

principais modelos de investigação. 

  O conceito de Qualidade de Vida no Trabalho é muito amplo e não há 

unanimidade quanto ao seu conteúdo, mas estudos de vários autores contribuíram para a 

aproximação de uma definição mais concisa, contudo com uma interpretação mais 

individualizada, como pode-se inferir pelas concepções evolutivas do QVT, que de uma 

variável baseada na reação do indivíduo ao trabalho - 1959 a 1972 -, tornou-se uma 

abordagem orientadora para que gestores alcançassem resultados organizacionais 

acompanhados de melhorias para os trabalhadores - 1969 a 1974 -, depois como um conjunto 

de técnicas e procedimentos para tornar o ambiente de trabalho mais produtivo e ao mesmo 

tempo satisfatório para o trabalhador - 1972 a 1975 -, tornando-se um movimento ideológico 

sobre a natureza do trabalho e sua relação com a organização - 1975 a 1980 -, até chegar à 

uma panacéia contra todos os problemas organizacionais, correndo o risco de tornar-se um 

modismo de uma geração caso os esforços para implementar a QVT sejam fracassados 

(NADLER E LAWLER apud VASCONCELOS, 2001). 

  Apesar da ausência de consenso entre as propostas conceituais do QVT, 

existem definições capazes de ilustrar com louvor o objeto deste artigo, tal como verifica-se 

nas palavras de França (1997, p. 80): 

Qualidade de vida no trabalho (QVT) é o conjunto das ações de uma 
empresa que envolvem a implantação de melhorias e inovações 
gerenciais e tecnológicas no ambiente de trabalho. (…) No contexto 
do trabalho esta abordagem pode ser associada à ética da condição 
humana. Esta ética busca desde a identificação, eliminação, 
neutralização ou controle de riscos ocupacionais observáveis no 
ambiente físico, padrões de relações de trabalho, carga física e mental 
requerida para cada atividade, implicações políticas e ideológicas, 
dinâmica da liderança empresarial e do poder formal até o significado 
do trabalho em si, relacionamento e satisfação no trabalho. 

  A Qualidade de Vida no Trabalho é uma abordagem sócio-técnica aplicada à 

organização do trabalho, tendo como vetor a satisfação do colaborador tanto no ambiente de 
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trabalho quanto em relação à si mesmo (RODRIGUES, 1998), cuja origem encontra-se nos 

estudos do cientista britânico Eric Trist na década de 50. Ao lado dos pesquisadores do 

Tavistock Institute, Trist desenvolveu um macro modelo que agrupava o trinômio indivíduo, 

trabalho e organização, tendo como base a satisfação do colaborador no ambiente de trabalho 

por meio da análise e reconstrução das tarefas. 

  A partir dos anos 70, iniciou-se o desenvolvimento de modelos de indicadores 

com o objetivo de identificar os aspectos que apontam e influenciam na Qualidade de Vida no 

Trabalho. Tais modelos ganharam força nos EUA devido ao impacto da concorrência 

internacional no mercado interno norte-americano, principalmente quanto à competição dos 

japoneses que se tornaram referência na adoção de modelos gerenciais de efetivo impacto na 

produtividade (GARCIA, 2010). 

  Os modelos de Qualidade de Vida no Trabalho guardam profunda relação com 

o ideal de dignidade humana inserta no rol de direitos humanos segundo as sábias palavras de 

Monteiro; Gonçalves (2010, p. 4): 

Verifica-se que o meio ambiente de trabalho como espaço de 
desenvolvimento das atividades laborais e produtivas, consiste em 
algo de extrema significação para o crescimento do ser humano, 
principalmente na construção da qualidade de vida e da dignidade da 
pessoa humana, vez que ela é a base fundante da existência dos 
valores em conjunto com os demais tipos de meio ambiente. 

  A literatura organizacional consagra diversos modelos emergidos no século XX 

a respeito da Qualidade de Vida no Trabalho, dentre os quais faz-se referência às abordagens 

de Richard Walton e de Huse e Cummings, os quais trazem diferentes, e por isso 

interessantes, perspectivas sobre o mesmo objeto de estudo e que serão discorridas no capítulo 

seguinte. 

2 DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E DOS MODELOS DE WALTON E 

DE HUSE E CUMMINGS  

  Alcançar o desenvolvimento sustentável dos pontos de vista econômico, 

ambiental e humano é um desafio para as organizações, visto que ainda não se encontrou uma 
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fórmula universal que reuna altos níveis de produtividade e aumento da motivação e 

satisfação no trabalho. 

  A Qualidade de Vida no Trabalho é, dentre as tantas tentativas de solucionar tal 

conflito, a que mais se aproxima de uma concepção holística a respeito do ambiente de 

trabalho como um todo, visto seu enfoque biopsicossocial. Em virtude de sua amplitude, 

tornou-se necessário a elaboração de modelos e dimensões da QVT no sentido de racionalizar 

e operacionalizar seu diagnóstico e implementação nas empresas, que França (1997) propõe 

como fator diferencial para as organizações. 

  Dentre os modelos de Qualidade de Vida no Trabalho mais consagrados pela 

literatura organizacional, este artigo se aterá às dimensões de Walton e de Huse e Cummings, 

justificada pelo intervalo temporal que distancia as duas concepções e cria diferentes 

perspectivas e abordagens que enriquecem a análise crítica (RODRIGUES, 1998).  

2.1 A QVT SEGUNDO AS DIMENSÕES DE WALTON 

  O número de sociedades industrializadas cresceu exponencialmente durante o 

século XX atraídas pelo progresso e crescimento econômico com profunda negligência aos 

valores humanos e ambientais justificados pelo avanço tecnológico e pela produtividade. Tais 

valores são empregados por Walton em oito categorias conceituais do que o douto chamou de 

Qualidade de Vida no Trabalho (RODRIGUES, 1998). 

  A categoria de Compensação Justa e Adequada propõe que a organização 

remunere adequadamente o trabalho de seus colaboradores com vistas à equidade em relação 

aos membros da empresa e ao mercado externo, no que o estudioso chamou de equidade 

interna e externa. 

  Em Condições de Trabalho prega-se a manutenção de um ambiente de 

trabalho que observe o mínimo essencial para consecução das tarefas. Há uma forte 

influência das necessidades basilares da pirâmide de Maslow - fisiológica e segurança -, pois 

Walton considera nesta categoria apenas as condições de saúde e segurança, como, por 

exemplo, a jornada e a carga de trabalho adequadas, materiais e equipamentos de segurança 

para execução das atividades etc. 
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  A categoria Uso e Desenvolvimento de Capacidades importa o beneficiamento 

das competências e o desenvolvimento do capital intelectual dos trabalhadores, amplamente 

discutido na atualidade. Envolve “reconhecer a necessidade de concessão de autonomia 

(empowerment), incentivo à utilização da capacidade plena de cada indivíduo no 

desempenho de suas atividades e feedbacks constantes a cerca dos resultados obtidos no 

trabalho” (VASCONCELOS, 2001, p. 26). 

  O fator Oportunidade de Crescimento e Segurança tem foco na instituição de 

políticas de estímulo ao aprimoramento, crescimento e segurança dos colaboradores, com a 

oportunidade de carreira, perspectiva de avanço salarial, crescimento pessoal e segurança no 

emprego, coadunando o exercício da empresa com o respeito e a valorização dos 

empregados. 

  Integração Social na Organização trata não apenas de incentivos ao bom 

relacionamento entre os colaboradores da empresa, como a princípio pode aparentar, mas 

envolve também a manutenção da igualdade de oportunidades entre estes, erradicando desta 

forma critérios discriminatórios tais como classe social, idade, orientação sexual etc. nos 

processos de avaliação. 

  Em Constitucionalismo, Walton buscou aferir o cumprimento pela empresa dos 

direitos dos empregados reconhecidos pelo ordenamento jurídico, tais como, o rol de direitos 

trabalhistas, os direitos de personalidade, os direitos fundamentais como o de igualdade e 

liberdade etc. O estudioso não ateu-se apenas às normas legislativas, e, também implicou 

nesta categoria o conjunto de normas organizacionais, as quais devem prezar pela isonomia 

em todos os níveis da empresa (GARCIA, 2010). 

  O fator Trabalho e Espaço Total da Vida está relacionado com a extensão dos 

efeitos da experiência de trabalho sobre a vida secular do trabalhador, ou seja, como a 

empresa proporciona condições para que seus colaboradores possam equilibrar a vida pessoal 

e trabalho, principalmente em relação à família. O estudo de Paschoal; Tamoyo (2005) 

mostra que o poder de interferência do trabalho na família e da família no trabalho 

influenciam bastante na segurança profissional e no desempenho no trabalho, sendo relevante 

dado seu impacto no contexto organizacional. 

  E na categoria Relevância do Trabalho na Vida leva-se em conta a percepção 

que o colaborador tem do valor e da imagem de sua organização e da forma como transmite 
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este orgulho para a sociedade. Resumindo, é a relevância que a empresa tem para o trabalhar 

enquanto instituição com impacto e responsabilidade social na comunidade. 

  Cada um dos fatores de Walton podem ser mensurados segundo o grau de sua 

incorporação na empresa, resultando em índices de efetivação da Qualidade de Vida no 

Trabalho. Este diagnóstico é alcançado por meio de ferramentas psicométricas que levam em 

consideração diferentes meios de investigação, aplicados de acordo com o propósito do 

estudo, como adverte Aguiar (2008) sobre a dificuldade em determinar o instrumento mais 

adequado em face do grande numero de instrumentos disponíveis e os resultados que podem 

ser influenciados por esta escolha. 

  Mas este artigo pretende se debruçar sobre a correlação do arcabouço dos 

direitos humanos com os modelos de Qualidade de Vida no Trabalho de Walton supra e de 

Huse e Cummings que será discorrido no tópico a seguir. 

2.2 A QVT SEGUNDO A VISÃO DE HUSE E CUMMINGS 

  O modelo de Huse e Cummings pressupõe a relação tríade entre colaborador, 

organização e trabalho, com os respectivos aspectos de relevância para se alcançar a 

Qualidade de Vida no Trabalho: a preocupação com a saúde e segurança do trabalhador, sua 

participação nas decisões e circunstâncias do trabalho, e a eficácia organizacional (GARCIA, 

2010). 

  De acordo com Obthani et al. (2013), segundo a ótica de Huse e Cummings, a 

Qualidade de Vida no Trabalho é concebida para pensar o bem-estar para o trabalhador, o 

trabalho e para a organização como um todo, combinando satisfação com desempenho 

organizacional. Contudo, como os doutos pontuam, este desempenho só é atingido de forma 

indireta com a intervenção nos fatores conceituais, adquirindo a característica de abordagem 

de intervenção. 

  Dentro da perspectiva de Huse e Cummings existem quatro fatores que 

determinam a Qualidade de Vida no Trabalho, as quais incluem a participação do trabalhador 

na solução de problemas, o projeto de cargos, os sistemas inovadores de recompensas, e as 

melhorias no ambiente de trabalho. 
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  As condições de segurança e saúde do ambiente de trabalho é uma questão 

homogênea entre os modelos de QVT em virtude do entendimento já consagrado pela 

doutrina de que o processo de industrialização desgastou durante longo tempo as condições 

de trabalho. Como bem pontua Dourado; Carvalho (2006, p. 7): 

“[…] situações de trabalho que coloquem em risco a saúde e o bem-
estar do trabalhador acabam trazendo custos significativos à 
produção, tais como índices de absenteísmo, turnover, treinamentos 
para substituição de funcionários, além de multas e processos 
judiciais bastante onerosos. Sobretudo, destaca-se o papel da 
legislação e das organizações da sociedade civil como fortes pressões 
sociais que acabam colocando em risco a legitimidade e a imagem 
social das empresas”. 

  Embora os estudiosos tenham abarcado o sistema de recompensas em seus 

modelos de QVT, todos defenderam-no sob diferentes perspectivas. Huse e Cummings 

pregam a inovação nos processos de remuneração em comparação com os modelos 

anteriores, como o de Walton, que compreendeu as recompensas sob a égide da justiça e da 

equidade, enquanto os primeiros advogaram o condicionamento da recompensa à 

produtividade. 

  Segundo Sant’anna (2011, p. 17), para Huse e Cummings, os projetos de cargos 

devem estar coadunados com as necessidades dos trabalhadores e as exigências da tecnologia, 

tendo em mente “[…] a busca do enriquecimento do trabalho, levando-se em consideração 

aspectos como variedade de habilidades, feedback e a constituição de grupos de trabalho 

auto-gerenciados”. 

  No que tange a participação do trabalhador nos processos decisórios da 

empresa, esta constitui-se como um forte recurso integrador do indivíduo no trabalho e pode 

ser operacionalizada por meio de comissões de trabalho, círculos de controle de qualidade, 

dentre outros canais de cooperação entre os diversos níveis da organização (SANT’ANNA, 

2011). 

  Tanto a abordagem de Huse e Cummings quanto a de Walton são modelos que 

objetivam tornar mais prática e concreta a identificação, implementação e controle da 

Qualidade de Vida no Trabalho; e apesar de suas diferenças interpretativas, ambas tem como 

atores o trabalhador, o trabalho e a empresa num cenário de busca pela produtividade. Esta 
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produção traz no próximo capítulo, de que maneira tais modelos de QVT estão relacionados 

com o respeito pelos direitos humanos por parte das empresas, desmistificando a concepção 

de que direitos humanos e negócios está associado à altos custos e baixos retornos. 

3 OS DIREITOS HUMANOS COMO CAMINHO PARA A QUALIDADE DE VIDA NO 

TRABALHO 

  É impossível dissociar o ser humano do trabalho, visto que este é desde sempre 

o meio pelo qual os homens acessam o progresso e o desenvolvimento tanto para si quanto 

para sua comunidade. O trabalho tem um grande valor para humanidade, reconhecido como 

direito inalienável já na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1878 e 

posteriormente na Declaração Universal dos Direitos Humanos promulgada pela ONU em 

1948. 

  Nos arts. 23 e 24 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) vê-

se o reconhecimento do direito do homem ao trabalho: 

Artigo 23 

I - Todo o ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de 
emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção 
contra o desemprego. 

II - Todo ser humano, sem qualquer distinção tem direito a igual 
remuneração por igual trabalho. 

III - Todo o ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração 
justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, uma 
existência compatível com a dignidade humana e a que se 
acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. 

IV - Todo o ser humano tem direito a organizar sindicatos e neles 
ingressar para a proteção de seus interesses. 

Artigo 24. Todo o ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive 
a limitação razoável das horas de trabalho e as férias remuneradas 
periódicas. 
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  Quando uma empresa cumpre os direitos humanos consequentemente estará 

contribuindo para a instauração da Qualidade de Vida no Trabalho como pode se depreender 

da relação que os dispositivos da carta universal tem com as categorias dos modelos de 

Walton e de Huse e Cummings. 

  O inciso I do art. 23 da DUDH tem perfeita sintonia com o objetivo de 

melhoria das condições do ambiente de trabalho do modelo de Huse e Cummings e com a 

categoria Condições de Trabalho de Walton ao pregar condições justas e favoráveis de 

trabalho para a proteção do bem jurídico segurança pessoal reconhecida pelo art. 3º do mesmo 

diploma. 

  A categoria Compensação Justa e Adequada do modelo de Walton, que propõe 

a equidade da remuneração dos trabalhadores, coaduna-se bem com o inciso II do art. 23 da 

DUDH; assim como o fator Oportunidade de Crescimento e Segurança está para o inciso III 

do mesmo dispositivo, visto que a oportunidade de carreira e crescimento pessoal proposta 

pelo estudioso é o caminho para a existência digna da pessoa por meio de uma remuneração 

justa e satisfatória. 

  Já no modelo de Huse e Cummings, os sistemas inovadores de recompensa não 

vão de encontro com o disposto no art. 23, II, da DUDH, visto que sua concepção de justiça 

está assentada no grau de produtividade individual onde o trabalhador que produz mais tem 

direito à uma remuneração maior do que aquele que produz menos, independente de 

ocuparem exercerem a mesma função. Contudo, tal conceito de Huse e Cummings, bem como 

a categoria de Integração Social de Walton, guardam consenso com o art. 2º, inciso I, da 

DUDH, ao adotarem a igualdade segundo o sentido de não-discriminação quanto raça, gênero 

etc., como se depreende pelo texto do dispositivo legal: 

Artigo 2º 

I - Todo o ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as 
liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer 
espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de 
outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou 
qualquer outra condição. 
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  Quanto ao inciso III do art. 23, sua observância se associa com o projeto de 

cargos proposto pelos pesquisadores, pois a projeção de crescimento e enriquecimento do 

trabalhador acabam por levar à remuneração justa e satisfatória capaz de melhorar as 

condições do trabalhador e de sua família, que a carta universal enuncia. 

  A categoria Constitucionalismo do modelo de Walton e a participação do 

trabalhador nos processos decisórios de Huse e Cummings tem ambos respeito pelo disposto 

no art. 23, inciso IV, sendo até mais abrangentes quanto atuação dos trabalhadores nos 

processos de tomada de decisão para além dos sindicatos. 

  Já a categoria Trabalho e Espaço Total da Vida de Walton mostra-se em acordo 

com o art. 24 da DUDH, visto que o repouso e o lazer, bem como as férias periódicas 

remuneradas, leva ao bem-estar físico, mental e social do trabalhador e tem efeitos positivos  

tanto sobre sua produtividade como nas relações com a família e a comunidade, sendo 

portanto um valor fundamental. 

  Por fim, a categoria Relevância do Trabalho na Vida é a mais abrangente em 

relação aos direitos humanos correlatos, pois quanto mais efetivo o cumprimento de tais 

direitos por parte das empresas, maior será valor agregado à sua imagem diante da sociedade 

e para o orgulho de seus colaboradores.  

  O direito à um meio ambiente sadio e equilibrado é, como diz Mazzuoli 

(2006), uma extensão do direito à vida, pois sem o qual nenhum ser humano pode sobreviver, 

e portanto, configura-se como um direito humano reconhecido na Resolução 45 intitulada de 

Direito Humanos e Meio Ambiente em 1990 na Comissão de Direitos Humanos da ONU. Sua 

observância pelas empresas, além de ser um respeito por um direito humano também tem 

consequências positivas para seus negócios perante seus colaboradores e stakholders, como, 

por exemplo, o Seguro Carbono Neutro lançado pelo banco britânico HSBC que previa 

certificados de neutralização de gás carbônico por meio da preservação de áreas nativas feita 

pela própria instituição, concedidas à todas as apólices adquiridas, resultando um aumento de 

25% nas vendas de seguros do banco apenas na primeira semana de comercialização e 

contribuiu para torná-la uma das empresas relacionadas ao desenvolvimento sustentável que 

dá orgulho aos seus colaboradores e atrai a atenção da sociedade. 

  O caso do HSBC é um exemplo de que o respeito aos direitos humanos por 

parte das empresas não significa despesas a fundo perdido, pelo contrário, é um dever que traz 
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benefícios diretos e indiretos para os resultados da organização. Outro exemplo que aponta 

para o respeito por direitos humanos e que levam para a qualidade de vida no trabalho e tem 

resultados positivos para a companhia é a licença remunerada de seis semanas para 

paternidade e dezoito semanas para maternidade aos funcionários da Google Inc. Segundo 

(D’ONFRO; SMITH, 2014), os colaboradores continuam a receber bônus durante este 

período, além de um adicional para contribuir para as despesas com o bebê. 

  Pode-se concluir que os modelos de qualidade de vida no trabalho apresentados 

no presente artigo comportam um forte relação com os direitos humanos, abrindo margem 

para a afirmação de que o cumprimento dos direitos humanos pelas organizações leva à 

qualidade de vida no trabalho, que por seu turno, leva à melhores resultados em termos de 

produtividade, qualidade e eficácia. 

  A Qualidade de Vida no Trabalho é teoricamente magnífica, sendo, na 

afirmação de Limonge e Assis apud Vasconcelos (2001, p. 28), “[…] uma evolução da 

Qualidade Total. É o último elo da cadeia”. Contudo a teoria vem sendo dissociada da prática, 

pois nas últimas décadas tanto as escolas de gestão quanto as de Direito produziram 

excelentes produções teóricas cujo protagonismo recai sobre o respeito pelo ser humano no 

seu ambiente de trabalho, mas as empresas não efetivam com proeza tais concepções, como 

expõe com louvor Limonge e Assis apud Vasconcelos (2001, p. 28): 

“[…] existe uma grande distância entre o discurso e a prática. 
Filosoficamente, todo mundo acha importante a implantação de 
programas de QVT, mas na prática prevalece o imediatismo e os 
investimentos de médio e longo prazos são esquecidos. Tudo está por 
fazer. A maioria dos programas de QVT tem origem nas atividades de 
segurança e saúde no trabalho e muitos nem sequer se associam a 
programas de qualidade total ou de melhoria de clima organizacional. 
QVT só faz sentido quando deixa de ser restrita a programas internos 
de saúde ou lazer e passa a ser discutida num sentido mais amplo, 
incluindo qualidade das relações de trabalho e suas consequências na 
saúde das pessoas e da organização”. 

  Segundo o relatório Guiding Principles on Business and Human Rights: 

Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework de Ruggie 

(2011), as empresas atuam numa economia global e, por isso, agregam grande potencial para 

impactar de negativamente os direitos humanos e desta forma devem estar sujeitos ao 
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domínio das normas internacionais, com destaque para a Carta Internacional de Direitos 

Humanos e para a Declaração da Organização Internacional do Trabalho.  

  Ruggie (2011) ainda acrescenta que as empresas tem o dever de respeitar os 

direitos humanos independentemente do seu tamanho, do setor econômico que atuam e da 

realidade política a qual estão inseridas, isto é, se em países com democracia precária ou 

mesmo ausente; devendo, em adendo, oferecer mecanismos de remediação quando se 

envolverem em violações de direitos humanos. 

  O estudo supra mostra que o respeito pelos direitos humanos é uma 

responsabilidade das organizações frente ao compromisso assumido pelas nações de protegê-

los, sendo a Qualidade de Vida no Trabalho, portanto, um princípio fundamental que sobrepõe 

as buscas por produtividade e resultados. As preocupações com os direitos humanos e a 

qualidade de vida no ambiente de trabalho devem integrar a estratégia do negócio das 

empresas de forma a desviar o foco de suas ações unicamente à gestão de custos. 

  Tal como Freitas (1999, p. 7) sabiamente infere: 

Não está sendo solicitado que as empresas (e, acrescentaríamos nós, 
seus dirigentes) abram mão de sua visão monetarizada do mundo, mas 
que elas honrem em ações o que costumam pregar em discursos que 
dizem que o ser humano é seu principal ‘ativo’. O ser humano, mortal 
e frágil, tem lá seus defeitos, comete erros e faz suas bobagens, mas 
quando ele é estimulado a substituir o coração por um chip ou 
máquina registradora, o mundo deve ter medo”. 

  Desta forma, o grande desafio das empresas do século XXI é desenvolver uma 

nova organização que seja capaz de elevar a Qualidade de Vida no Trabalho, tornando seus 

ambientes saudáveis e agradáveis para criação, satisfação e plena realização de todos os 

colaboradores. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  A busca por ferramentas e técnicas de gestão mais sofisticadas que 

harmonizem o alcance da produtividade e a qualidade de vida do trabalhador será constante 

dado o dinâmico processo social presente no interior das empresas e no ambiente que as 
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envolve. Tal dinâmica é natural no meio social e leva ao surgimento de necessidades 

progressivas e consequentemente novas leituras do mundo com a eleição de novos direitos 

humanos no plano internacional. 

  Portanto, as análises realizadas no decorrer deste artigo são apenas o passo 

inicial de uma longa trajetória de reconhecimento do vínculo entre empresas e os direitos 

humanos como uma relação essencial que não se desarticula com os objetivos das 

organizações e podem levá-las a altos patamares de produtividade dos colaboradores e de 

superavit de seus ativos. 

  O papel dos governos, gestores, trabalhadores, acadêmicos e demais 

instituições envolvidas no meio empresarial, são fundamentais para catalizar e efetivar esse 

processo de reconhecimento, que não será feito de uma única vez, nem mesmo de uma vez 

por todas, mas tornará o caminho menos tortuoso e mais concreto na garantia e realização dos 

direitos que todo ser humano detém e que tantos efeitos positivos produz tanto para os 

empreendimentos quanto para a sociedade. 

  Acima de tudo, os direitos humanos nas empresas não podem ser interpretados 

pelos gestores como uma moeda de troca para anseios organizacionais, mas como um dever 

de toda empresa defronte sua função social. Seus aspectos positivos para os resultados da 

organização são apenas fortes razões para efetivá-los no seio das organizações como uma luz 

que dissipe a ignorância propagada durante muitos séculos de que o respeito pelos direitos 

humanos está atrelado à altos custos e despesas sem retorno. 

  O caminho para a concretude da Qualidade de Vida no Trabalho está longe do 

fim e deve sobreviver às ameaças das crises econômicas que acompanham o curso natural de 

toda empresa, porque a reação habitual dos gestores diante de tal situação é partir para o 

downsizing e abdicar de políticas mais humanizadas pela velha ótica ignorante supracitada. O 

abandono, mesmo que momentâneo da Qualidade de Vida no Trabalho leva ao seu 

enfraquecimento e até mesmo esquecimento, correndo o grande risco de ser considerada uma 

utopia de uma geração. 

  Por esta razão, o presente artigo traz a forte relação entre a Qualidade de Vida 

no Trabalho e os Direitos Humanos de modo a reforçar seu reconhecimento, seja para 

demonstrar que não se trata apenas de um conjunto de técnicas e ferramentas de gestão, ora 

para asseverar que sua correspondência com os objetivos empresariais são contundentes. 
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Desta forma, a qualidade de vida do ser humano enquanto trabalhador sobrevive melhor às 

adversidades da economia e à visão distorcida quanto aos custos empresariais, cumprindo-se 

assim o dever que toda a empresa tem perante todas as pessoas, o respeito por seus direitos 

tão fundamentais.  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