DESAFIOS DO NOVO CENÁRIO
TRABALHISTA
REFORMA TRABALHISTA
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RELEVÂNCIA
• A Lei 13.467/17, foi rapidamente aprovada no Congresso, aliás a Lei
foi gestada no Congresso, numa proposta do relator Rogério
Marinho.
– COMO ENTENDER
PARLAMENTAR?

•

ESSE

RÁPIDO

PROCESSO

DE

DECISÃO

O IAE tem acompanhado o desenvolvimento das reformas e
estudado a percepção da atuação das organizações sindicais:
– Da perspectiva dos trabalhadores - a PNAD 2015 sobre Relações do
Trabalho e Sindicalização, pode nos dar uma ampla visão e dimensão
desta questão;
– Da perspectiva dos centros de decisão política do país - Pesquisa da
UNB em parceria com IAE, trata de um diagnóstico das relações entre
as centrais sindicais e o Congresso Nacional.

• Acompanhou igualmente os entendimentos da Centrais Sindicais
com o Governo e o Congresso sobre medidas que corrigissem
alguns aspectos da Reforma Trabalhista através de Medida
Provisória, até a recente publicação da MP 808/17 em 14 de
novembro próximo passado. IAE/HSF
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UM NOVO CENÁRIO TRABALHISTA
• Já estamos em pleno curso da implantação da Reforma
Trabalhista com a Lei 13.467/17 alterada pela MP
808/17: é um Novo Cenário Trabalhista já em
construção.
– As empresas, ao contrário da cautela anunciada, se
apressam na adoção de várias medidas favoráveis.
– E os trabalhadores e seus sindicatos? Como articular a
melhor construção desse novo Cenário Trabalhista em seu
benefício? E como o Instituto pode apoiar a base sindical
da UGT neste esforço?
• Trazendo análises, dados, dando suporte a debates, reflexões e
apoio à formulação de ações dos dirigentes sindicais, sabedores
que somos da diversidade de situações enfrentadas nos diferentes
setores econômicos, empresas e categorias profissionais.
IAE/HSF
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O QUADRO PERMISSIVO I

• Tanto a pesquisa da PNAD (2015) quanto a da
UNB (2014) apontam para um forte
desarticulação da representação dos
trabalhadores:
– junto aos próprios trabalhadores, e
– junto aos centros de decisão, no caso específico, o
Congresso Nacional.

• Apontam ainda para que há uma maior
proximidade das entidades de trabalhadores com
o poder executivo, herança da era PT, que hoje
também é refém do legislativo.
IAE/HSF
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O QUADRO PERMISSIVO II
• O que se pode concluir das pesquisas é que este quadro de desarticulação
nas bases e no Congresso foi o que permitiu a aprovação relâmpago da
reforma e da terceirização, inclusive com a falta de propostas para opor.
• A esta altura, com a lei em implantação, entendemos que os esforços
devem ser para mitigar seus efeitos na proteção aos trabalhadores.
• Cautela tem sido uma posição de advogados patronais para seus clientes.
• Entretanto os jornais já publicavam mesmo ANTES da vigência da Lei,
anúncios para contratos intermitentes.
– Em Vitória/ES foram anunciadas 70 vagas para redes de Fast Food, e a
CATHO/SP, empresa de recrutamento, anunciou 183 vagas de trabalho
intermitente, grande parte para vigilantes dando cobertura às ausências
eventuais dos guardas regulares, para vários estados.
– Com a vigência da Lei as iniciativas estão se acelerando – trabalho
intermitente, aditivos individuais aos contratos de trabalhos, jornada 12x36, ...

• Entendemos que a principal fragilidade nesse momento está em pegar os
sindicatos aturdidos com a discussão da eliminação da contribuição
compulsória.
IAE/HSF
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PESQUISA UNB/2014
• Lê-se na pesquisa iniciada pela UNB (2014) que as Centrais Sindicais não
se articulam nos temas nacionais relevantes dentro do Congresso.
• Como os sindicatos, trabalham em questões corporativas, principalmente
para assegurar direitos já conquistados.
• Faltam propostas das Centrais, falta convergência, o que querem com
clareza.
– Um analista entrevistado descreveu, em 2014, o cenário atual: disse com
clareza que todos os benefícios já tinham sido dados aos empresários, como
isenções, desonerações etc, e que a próximo avanço seria o da reforma para
flexibilizar o trabalho! Só não acreditava na reforma sindical que veio junta;
– Um outro dá até o exemplo do fortíssimo lobby do agronegócio, com equipes
permanentes no Congresso, uma organizando as pautas e desenvolvendo
estudos de fundamentação, outra fazendo a agitação, e os negociadores –
todos falando com deputados e senadores;
– Todos ou quase todos os entrevistados, parlamentares e assessores, quando
perguntado, se opunham ao imposto sindical.

IAE/HSF
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RELAÇÕES DE TRABALHO E
SINDICALIZAÇÃO – A PNAD 2015
• A PNAD 2015 trata de Relações do Trabalho e Sindicalização e foi
realizada através de uma pareceria entre o MTE e a OIT.
• Adota assim as dimensões do Trabalho Decente na base de
investigação:
– Remuneração que assegure a sobrevivência digna do trabalhador –
permite a superação da situação de pobreza, criação de empregos de
qualidade para homens e mulheres, extensão da seguridade social, o
fortalecimento do tripartismo e do diálogo social.
– Respeito aos direitos fundamentais do trabalho, entre eles o de
representação, livre associação, organização sindical e negociação
coletiva.

• A pesquisa permite indicadores que contribuem para avaliar a
situação de trabalho decente no Brasil.

IAE/HSF
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AS DUAS AMOSTRAS

• Os dados estão organizados em dois grandes
blocos, com amostras próprias em cada um:
– Relações do Trabalho, cobrindo pessoas de 16 anos ou
mais empregadas no setor privado em atividades
agrícola e não agrícola e trabalhadores domésticos:
• São 51,7 milhões de empregados, sendo 48 milhões em
atividades não agrícolas.

– Sindicalização – considera pessoas com 16 anos ou
mais ocupadas no período de referência da pesquisa:
• Em 2015 eram 94,4 milhões de trabalhadores em atividades
agrícolas e não agrícolas.
IAE/HSF
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RELAÇÕES DE TRABALHO
• No geral, o grau de satisfação dos 51,7 milhões de
empregados com as condições encontradas face às
acordadas é relativamente elevado - 76,9% deles estão
satisfeitos ou muito satisfeitos.
• O relatório aponta que esta satisfação é maior para:
– pessoas com maior rendimento e maior grau de instrução;
– pessoas brancas – homens mais que mulheres.

• E é menor para:
– pessoas pardas e negras e com menor grau de instrução.
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ASPECTOS ESPECÍFICOS
• Flexibilidade na jornada de trabalho para fins de saúde e estudos satisfação elevada, principalmente entre as mulheres – 71,8%;
• Promoção da igualdade de oportunidades - 72% das mulheres brancas
estão satisfeitas ou muito satisfeitas
– Esse percentual é menor entre as pessoas pretas e pardas – 66,7%, que, ainda
assim, é significativo.

• Capacitação profissional - os homens e pessoas brancas – 71%e 74%,
respectivamente.
• Remuneração:
– homens, pessoas brancas e mais velhas (acima de 30 anos) estão mais
satisfeitas com rendimentos.
– mulheres, pessoas pardas e pretas e jovens de 18 a 29 anos estão menos
satisfeitos com sua remuneração – 58,5% , 56,6% e 58,8 , respectivamente.

• Benefícios sociais complementares é o aspecto com mais baixa satisfação,
variando entre 54% e 61%.

IAE/HSF
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SINDICALIZAÇÃO

• Em 2015, havia no Brasil 94,4 milhões de
trabalhadores de 16 anos ou mais de idade,
dos quais 18,4 milhões (19,5%) eram
sindicalizados.
– Considera empregados e trabalhadores:
domésticos, autônomos, avulsos, profissionais
liberais, outros.

• O número de sindicalizados cresceu 11,4% em
2015 em relação a 2014, mesmo com a queda
de trabalhadores – 3,8%.
IAE/HSF
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RAZÕES

• Sindicalização:
– O sindicatos defendiam os trabalhadores - 50,8%;
– Pensavam que era obrigatório - 26,9%.

• Não Sindicalização:
•
•
•
•

desconhece o sindicato da categoria – 26,4%;
os serviços existentes não interessam – 23,6%;
não são representados/não acreditam nos sindicatos 16,6%.
não sabia como se associar – 11,8%

– A menor razão (0,3%) seria o medo de represália da
empresa, ou a contribuição sindical, apenas 7%
consideraram cara a contribuição.
IAE/HSF
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PARTICIPAÇÃO

• No geral, o nível de participação nas atividades
sindicais é baixo, apenas 18,2% dos associados
participam de atividades sindicais, sendo que
destes:
–
–
–
–

76,8% vão às Assembleias;
56,3% participam de cursos, palestras e debates;
33% vão em manifestações;
26,9% participam de atividades de lazer e esportivas

• Do total de trabalhadores sindicalizados, 1,4%
exercem atividades de direção sindical.
IAE/HSF
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O QUE FAZ O SINDICATO
• Participação em negociações
– 82,5% dos associados têm a percepção de que os seus
sindicatos não participaram de negociações ou dissídios
coletivos.
– Os sindicatos que participaram trataram de Salários (92%),
benefícios (56,9%), jornada (43%), saúde e segurança (40%).

• Desconhecem se os sindicatos negociaram cláusulas de:
–
–
–
–
–

igualdade de oportunidade e de tratamento (22,9%);
treinamento ou capacitação para o trabalho (21,7%);
condições de saúde e segurança no trabalho (17,7%);
jornada de trabalho (15,5%); e
benefícios (12,5%).

IAE/HSF
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SERVIÇOS

• Os serviços mais usados estão diretamente
relacionados a eventuais disputas trabalhistas
e serviços de saúde:
– Dos serviços oferecidos e pesquisados, a
assistência jurídica (39%) convênios e assistência
médica/odontológica (41%) são os mais utilizados;
– Atividades de lazer e esportivas somente 26,9%;
– Convênios com instituições de ensino, creches e
seguros de vida, são de baixa adesão 6,4% e 5,5%,
respectivamente.
IAE/HSF
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OS DESAFIOS
• Os sindicatos perturbam o capitalismo por exercer uma função
civilizatória a favor dos trabalhadores.
• Precisam se ajustar a uma nova fase de desenvolvimento do capital
no século XXI, que fragmentou e esvaziou fábricas, globalizou a
produção, trabalha nas nuvens, isola os trabalhadores, quebra a
solidariedade em que se baseia a ação sindical.
• O capital produtivo está controlado em grande parte pelo capital
financeiro, voltado para produzir lucros rapidamente.
–
–
–
–
–

Reestruturando os negócios;
Aplicando muita tecnologia;
Enxugando as empresas;
Reduzindo postos de trabalho;
Se mudando para qualquer lugar do mundo onde seja mais fácil pagar
menos com menor regulamentação trabalhista, portanto, gastando
menos.
• Busca incessantemente vantagens competitivas.

• Faz tudo isso em grande velocidade.
IAE/HSF
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O DESAFIO AGORA

• O Desafio imediato é o enfrentamento da
implantação da Reforma Trabalhista.
– Denunciar a Reforma - permanece uma atitude
necessária;
– Proteger os trabalhadores dos avanços da
precarização – é premente;
– NEGOCIAR COM OS PATRÕES – a prevalência do
negociado é uma ameaça e uma grande
oportunidade;
– CHEGAR NO TRABALHADOR
• Presença, rede de comunicações para OUVIR, pesquisas ....
IAE/HSF
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OS DESAFIOS
• O maior desafio será como representar estes
trabalhadores dispersos, com trabalho
flexibilizado, especialmente considerando o que
se leu na pesquisa PNAD 2015:
– A distância existente entre o atual sindicato e suas
bases – que o desconhece, sabe apenas vagamente o
que ele faz, e estão relativamente satisfeitos com seus
empregos.
– E os mais de 80% dos trabalhadores que não são
sindicalizados ou participam de qualquer atividade
sindical.
IAE/HSF
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AVANÇO
• Onde tudo começa:
– A primeira grande tarefa é chegar nas bases dos sindicatos –
conhecer e se dar a conhecer, mostrar a que veio, o que fez, o
que faz, o que mais pode fazer.
• E não adianta dizer que já sabe, que é conhecido: a PNAD diz
claramente que não – pensa que conhece e é conhecido, mas não é.

– A segunda grande tarefa será chegar aos que não participam e
aos que não são representados por sindicatos atualmente –
autônomos, intermitentes, por conta própria, avulsos, informais,
independentes: uma miríade de trabalhadores desconectados
das empresas físicas para quem trabalham e/ou prestam
serviços.
• Aqui caberá previamente definir o alcance da representação.
• E como esta será organizada.

IAE/HSF
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A TAREFA COMPLEXA
•

A terceira e mais complexa tarefa será definir que sindicalismo queremos e como
seremos organizados e financiados – a autoreforma sindical, que deverá tratar de
temas como os seguintes:
– Sindicalismo e cidadania, até onde irá a ação sindical, cuidando de não competir com as ONGs
– o foco é o trabalhador cidadão;
– Como se dará a representação dos trabalhadores, p ex:
•
•
•
•
•

Cadeia produtivas;
Categoria profissional – unicidade ou pluralidade;
Representação no local de trabalho;
As organizações sindicais – quais serão, quais os papéis;
Outras.

– O financiamento das organizações sindicais;
– O marco legal da organização sindical (o sindicalismo europeu tem, segundo a tabela):
•
•
•
•

Regras de organização e representação (mínima inclusive);
Mecanismos de transparência e prestação de contas;
Eleições e permanência de representação (mandatos e sucessão);
Outras.

– Outros temas relevantes.

IAE/HSF
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O QUE TEMOS
• Uma Reforma Trabalhista gestada no Congresso Nacional que:
– Atende pressões patronais, e foi
– Declaradamente usada como revide às pressões dos trabalhadores nas bases
eleitoriais dos ilustres parlamentares.

• Uma Reforma trabalhista imposta aos trabalhadores e à sociedade com
pouco ou nenhum diálogo resultando em controvérsias e em:
– UM NOVO CENÁRIO DE RELAÇÕES TRABALHISTAS A SER CONSTRUÍDO,
– COM AS PROFUNDAS E AINDA NÃO PACIFICADAS MUDANCAS INTRODUZICAS
PELA LEI 13.467/17 e a MP 808/17

• Uma implementação confusa, seja pela falta de regulamentação das
normas seja pelo conflito declarado entre a direção do TST e os
magistrados:
– A direção do TST determinou o ajustes das súmulas à Lei;
– Os magistrados resistem com enunciados orientadores que contestam as
novas medidas.

IAE/HSF
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O DIÁLOGO
• O quadro político hoje no Brasil sugere que
trabalhadores e sociedade têm pouco a esperar de um
Congresso e um Governo ensimesmados em sobreviver
e de costas para o povo.
– A total descrença da população no Congresso e o pífio
índice de popularidade do presidente deixam isso muito
claro.

• Assim, os agentes que tocam a economia real e fazem
andar o país precisam dialogar diretamente:
– a sociedade civil, os trabalhadores e as empresas é que
terão de modelar a implementação da reforma
trabalhista da forma mais justa e adequada para todos.
IAE/HSF
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DO LADO SINDICAL
• Mudanças fortes, ainda que ameacem, são sempre
oportunidades para definir rumos, fortalecer e
avançar.
• Não será diferente com essa reforma aprovada sem
muita reflexão e responsabilidade: ela poderá ser um
forte instrumento para revigorar o movimento sindical
brasileiro.
• Ao dar forca de lei aos acordos coletivos está nas
mãos de trabalhadores e empregadores e suas
entidades representativas estabelecer diretamente
em negociações o novo cenário das relações de
trabalho.
IAE/HSF
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PRINCIPAIS CONDUTAS
• A principal conduta em todas as negociações entre os
atores efetivos da economia real – trabalhadores e
empregadores, deverá ser a do respeito irrestrito à
Constituição Federal.
– Em especial ao seu Capitulo II, que trata dos Direitos
Sociais dos brasileiros, dentre eles, a livre organização e
representação sindical dos trabalhadores.

• Outra conduta fundamental será a de efetivamente
ampliar e impulsionar o diálogo social, conduzir
negociações nas empresas e no processo de firmar
contratos coletivos de trabalho.
– O reconhecimento da contradição e do conflito de
interesses é fundamental à legitimação da ordem
democratica e as negociações trabalhistas são a expressão
dessa democracia no mundo
o trabalho.
IAE/HSF
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NEGOCIAR
• A percepção dos trabalhadores sobre seus sindicatos , apontada na
pesquisa PNAD 2015 indica que há um grande espaço ainda a ser
ocupado pelos sindicatos:
– Os sindicatos hoje representam 51% da força de trabalho, ou seja
apenas aqueles que estão trabalhando com carteira de trabalho, e
destes, cerca de 19 milhões, cerca de 20%, estão associados a
sindicatos;
– Muitos trabalhadores ainda desconhecem sua categoria e os
sindicatos que os representam;
– Os trabalhadores na informalidade, que são quase metade dos atuais
mais de 100 milhões de trabalhadores no Brasil estão pouco
organizados e pouco representados por sindicatos;

• Quando solicitados a se manifestar sobre as razões de não filiação
aos sindicatos, além do desconhecimento dos sindicatos e o
interesse pelos serviços, não sabiam como se associar.
– O menores problemas eram o valor da contribuição sindical e o medo
de sofrer represália na empresa.
IAE/HSF
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NEGOCIAR
• A prática negocial tem que ser ampliada:
– O que é importante para os empregados representados e
como estruturar cláusulas para negociações em acordos
trabahistas, avaliando ao mesmo tempo;
– as questões centrais de interesse das empresas: o que é
importante para elas nos itens da reforma, nas categorias
representadas na base da UGT.

• Como levar para as bases
– Força tarefa da central com os dirigente de sindicatos
filiados nas UGTs Estaduais.
• Análise prévia do setor prepresentado;
• Debates das questões centrais;
• Fomulação fundamentada dos itens de negociação.
IAE/HSF
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AGIR
• Em duas frentes:
– A negocial - junto às bases no apoio à formatação das
negociações;
– A parlamentar - na produção de propostas e
organização de uma presença mais efetiva no
Congresso: gente lá o tempo todo com propostas
falando em nome da UGT para deputados/senadores,
imprensa, assessorias – isso pode ser
profissionalizado;
• Como definir as propostas nacionais? O IAE já fez coisas
neste sentido – Previdência.

IAE/HSF
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APOIO IAE
• Na frente negocial - junto às bases com informações e estudos que
apoiem a formatação das negociações;
– A prática negocial tem que ser ampliada:
• O que é importante para os trabalhadores representados e indicações para
estruturar cláusulas nas negociações para acordos trabalhistas, avaliando ao
mesmo tempo,
• as questões centrais de interesse das empresas: o que é importante para elas
nos itens da reforma, nas categorias representadas na base da UGT.

• Como levar para as bases
– Força tarefa da central com os dirigente de sindicatos filiados nas UGTs
Estaduais.
• Análise prévia do setor representado – situação atual e tendências: ;
• Debates das questões centrais;
• Formulação fundamentada dos itens de negociação.
– INCLUSIVE TEMAS DO SINDICALISMO CIDADÃO E QUESTÕES JÁ APONTADAS NA PNAD
QUE DEMONSTRAM AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO. DENTRE OUTRAS, QUESTÕES DE
GÊNERO, IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, COMPARTILHAMENTO DA ECONOMIA DO
CUIDADO, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PARA NOVO PERFIL DE TRABALHDOR.

IAE/HSF
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OPORTUNIDADES
• Ampliar a representação dos trabalhadores nas empresas,
especialmente considerando que mais de 55% dos empregados
estão em empresas com até 199 empregados, e negociar com as
empresas a melhor forma estabelecer essa representação.
• Aproximar cada vez mais os sindicatos de suas bases, com presença
permanente junto aos trabalhadores, dando voz às suas
reivindicações trabalhistas e de cidadania.
• Aprofundar cada vez mais o dialogo e o conhecimento sobre o
desenvolvimento das empresas e do mundo do trabalho tendo em
vista o aumento da produtividade, a aceleracão tecnológica e a
ampliação de empregos decentes.
• Caminhar para o debate de acordos abrangentes que possam
alcançar todas as categorias que trabalham nas empresas e em
grupos empresariais, com o apoio das Centrais Sindicais que já
representam diferentes categorias em sua base.
• Pacificar as relações de trabalho em benefício do Brasil.
IAE/HSF
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ANEXO1
A Implantação Já Anunciada
• Entidades patronais como a Fecomércio, Sinduscon/SP e
Sinditêxtil/SP já adiantaram em entrevista ao jornal Valor
Econômico1 as principais medidas aprovadas na
Lei13.467/17 da reforma trabalhista que pretendem adotar.
• Algumas são medidas de regulação do trabalho nos locais
de sua execução, como jornada, domingos e feriados
trabalhados, trabalho intermitente, parcelamento de férias.
• Outras são medidas que visam exclusivamente redução de
custos imediatos, como pode ocorrer com a ampliação da
terceirização, a demissão de comum acordo, o aumento de
premiações e bônus
• Trabalhadores destes setores são representados por vários
sindicatos que são filiados à UGT.
1

Edição de 10/11/17

ANEXO1
A IMPLANTAÇÃO ANUNCIADA II
• As principais medidas previstas são:
– Construção civil:
•
•
•
•
•

Ampliar a terceirização;
Acabar com o pagamento de horas extras em horários ociosos;
Adotar a demissão de comum acordo;
Aumento de premiações e bônus;
Divisão dos períodos de férias.

– Comércio:
• Jornada aos domingos e feriados, ampliando o número de domingos trabalhados;
• Compensação de jornada – horas tarabalhadas em domingos e feriados.

– Têxtil
•
•
•
•

Redução do intervalo intrajornada;
Adotar a demissão de comum acordo.
Homologação na justiça;
Quitação anual dos contratos;

– Turismo e hotelaria
• Contrato de trabalho Intermitente;

