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O panorama econômico, social e cultural
nacional impõe desafios empresariais. Com a
atual legislação trabalhista, não é fácil gerir
todos os processos sem esbarrar em alguns
empecilhos legais, sem acarretar ônus à
organização. É relevante um olhar do RH às
atuais condições de trabalho nestas condições
e à importância da ação preventiva.

O QUE VAMOS VER HOJE:
 Como nossas autoridades enxergam as atuais modalidades
de trabalho
 A realidade mundial e os movimentos a respeito:
constatações
 Fatores que exigem nova postura do RH
 Perspectivas de mudança neste quadro
 Novas modalidades de relações no Trabalho, proteção contra
o desemprego, flexibilidade e tecnologia influenciando os
mercados mundiais
 Balanço dos Projetos de lei no Congresso e seus impactos na
relação de trabalho

COMO NOSSAS AUTORIDADES VEEM
AS MODALIDADES ATUAIS DE EMPREGO:
 Só pode existir CELETISTA: se não tem registro, é
“precarização” de mão de obra. Se estiver presente
pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação, não
tem escape... Não distinguem “emprego” de “Trabalho”...
 TERCEIRIZAÇÃO: autônomos ou pessoa jurídica
(pejotização!!!), NEM PENSAR!!!

 Além dessas dificuldades, RH deve conciliar: proteção às
minorias (gênero, cor, idade...), inserção obrigatória
(aprendizes, PCDs), garantias inúmeras de emprego etc.

QUE FATORES ESTÃO EXIGINDO UMA
NOVA REALIDADE AOS PROFISSIONAIS DE RH ?
Convergência mundial: o mundo globalizou e os mercados
estão cada vez mais próximos. As formas de emprego e a
legislação trabalhista estão cada vez mais similar em todo o
mundo.
Como isso se dá: OIT, blocos comerciais e mesmo
multinacionais.
As novas tecnologias e realidades mundiais são dinâmicas e
fazem com que o mercado viva em constante mutação de
conceitos e valores. A legislação atual tem sido punitiva e
impositiva, não acompanhando este dinamismo e sem
permitir rápidas reações.

QUE FATORES ESTÃO EXIGINDO UMA
NOVA REALIDADE AOS PROFISSIONAIS DE RH ?
Os trabalhadores (de todas as formas) estão em todos os
lugares (distância), a qualquer momento (tempo), com o
conhecimento sendo compartilhado de forma quase
simultânea, havendo disponibilidade atualizada de formação,
educação e qualificação no mundo todo.
Fatores de impacto na gestão mundial atual: maior
longevidade, mídias sociais, comunicação, proteção contra
discriminação, assédio, controle virtual total e distâncias
reduzidas pela tecnologia.
Pela primeira vez, 4 gerações estão trabalhando juntas: baby
boomers, gerações X, Y e Z, o que faz com que os
relacionamentos, conflitos, direitos e influências devam
conviver e ser pensadas conjuntamente.

Expectativa de vida no mundo
(Banco Mundial – 2012)

Brasil: 73 anos...

POSSIBILIDADES DE MUDANÇA NA GESTÃO DE
RECURSOS HUMANOS (NÍVEL MUNDIAL):
Várias áreas de RH impactadas: R&S, comunicação (liberdade
maior e mídias sociais), valores, desafios, liderança,
diversidade e inclusão, salários, formação de talentos,
desenvolvimento, motivação, rotatividade, aposentadoria,
flexibilidade, férias, dias de trabalho, jornadas etc.
Proteções contra o desemprego: facilidade em contratações
(emprego e trabalho como formas aceitáveis para gerar
renda), temporariedades (prazos e jornadas reduzidas, safras,
sazonalidades, suspensão provisória do contrato etc.) e
empreendedorismo.

POSSIBILIDADES DE MUDANÇA NA GESTÃO DE
RECURSOS HUMANOS (NÍVEL MUNDIAL):
Redução de encargos e custos sobre a mão de obra.

Empregabilidade mediante incentivo (favorecer quem
contrata, inclusive quotas: portadores de deficiência,
mulheres, menores etc.) e aceitação das novas modalidades,
como o teletrabalho.

NOVAS MODALIDADES DE RELAÇÕES NO
TRABALHO, PROTEÇÃO CONTRA O DESEMPREGO,
FLEXIBILIDADE E TECNOLOGIA INFLUENCIANDO
OS MERCADOS MUNDIAIS.
Economias em desenvolvimento tem mais dificuldade em
regular processos demissionais, individuais ou coletivos;
Governos vem reconhecendo a necessidade de dar
flexibilidade às empresas mas sem perder de vista a
necessária proteção dos empregados e dos empregos;

NOVAS MODALIDADES DE RELAÇÕES NO
TRABALHO, PROTEÇÃO CONTRA O DESEMPREGO,
FLEXIBILIDADE E TECNOLOGIA INFLUENCIANDO
OS MERCADOS MUNDIAIS.
Ampla defesa e crescimento de legislações que incentivem a
denúncia e a responsabilização em casos de corrupção, mau
comportamento ou ofensa à dignidade ou equidade;
Forte tendência de incentivar novas e flexíveis práticas de
trabalho, especialmente na Europa e países ocidentais;

Autonomia de emprego e proteção à privacidade tem sido
alvo de regulação em muitos países.
E PARA ONDE ESTAMOS CAMINHANDO NO BRASIL???

LEVANTAMENTO FEITO PELO CORHALE
ENTRE - JAN/11 e JUL/11
Constatações:
em 5 meses (exclui recesso): 66 novos PL´s
Média: 11 por mês
Apenas 7 (10,6%) favoreciam empregabilidade

Demais 59 (90%) desestimulavam empregabilidade
Visão parlamentar se mostra demagógica e desfocada
ante os reais problemas das empresas e trabalhadores

BALANÇO GERAL DE ACOMPANHAMENTOS EM 2015:
180 proposições sendo acompanhadas, que impactam na gestão
de pessoas (eram 205 em 2014)
116 proposições na CD e 40 proposições no SF
5 proposições tornaram-se lei:
1 favorável - MPV 680/2015 – Programa de Proteção ao
Emprego
1 contra - PLC 22/2013 – Licença a gestante militar
3 neutro - PL 4974/2005 (FAT); SCD 4/2015 e PL 7699/2006
(Lei da Inclusão Pessoa com Deficiência)
19 proposições arquivadas ao longo de 2015
59 proposições com nota técnica (nossas manifestações)

IMPACTO NAS POLÍTICAS DE
RELAÇÕES NO TRABALHO
ALGUMAS ANÁLISES E CONCLUSÕES:
Aspecto comportamental
Comunicação exigida e barreiras a vencer entre as diversas
gerações;
Administrar e motivar diferenças sem ferir preceitos legais;
Identificar os principais valores de cada geração para lidar
com expectativas, prioridades e necessidades de cada uma;

IMPACTO NAS POLÍTICAS DE
RELAÇÕES NO TRABALHO
ALGUMAS ANÁLISES E CONCLUSÕES:
Aspecto comportamental
Tentativa de reduzir conflitos decorrentes da falta de
entendimento, disputas e confrontos entre as gerações;
Promover e difundir o conhecimento de forma a
compartilhá-lo entre as gerações dentro da companhia;
Preparar times que incluam essa multigeracional
característica;
Respeitar e saber usar os princípios de direito para
aumentar eficiência e produtividade.

IMPACTO NAS POLÍTICAS DE
RELAÇÕES NO TRABALHO
ALGUMAS ANÁLISES E CONCLUSÕES:
Sob os aspectos jurídico e econômico...
O salário é barato, mas agravam o custo do emprego;
As decisões judiciais criam novas interpretações,
obrigações e direitos, gerando ainda mais insegurança;
Insegurança traz inchaço da JT: 2,7 MM novas ações em
2015. Estoque acima de 8 MM;
Este quadro espanta ainda mais os investidores, não
gerando a empregabilidade necessária. Retrocesso
econômico...

Obrigado.

