
Modernização trabalhista 
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A evolução do trabalho 



3 

Mudança da sociedade brasileira 

Transformação

de sociedade 

agrária para 

sociedade 

urbana 



1943 – lançamento do primeiro 
Walkie Talkie 

2ª Guerra Mundial – 
revolucionário rádio móvel 

2016 – Lançado o menor 

smartphone 

Revolução tecnológica 



Mudanças nos modos de trabalhar e produzir 

Setor Automotivo Antigamente 
 



Mudanças nos modos de trabalhar e produzir 

Setor Automotivo Hoje 
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Cenário das relações do trabalho hoje 



Descompasso: marcos importantes que não 

acompanharam a evolução das relações trabalhistas 

- Legislação rígida 

o Premissa da hipossuficiência 

o Ideia de que só a lei poderia garantir direitos 

trabalhistas e reger as condições de trabalho 

 

- Industrialização 

o Transferência dos trabalhadores rurais para as 

cidades 

o Urbanização 

- Legislação rígida 

o Pouco espaço para negociação 
 

- Oneração do emprego formal 

o  Alto custo do trabalho 
 

- Excesso de burocracia 

o REP, , excesso de cotas, eSocial 

- Não atende necessidades de novas formas      

de trabalho e produção  

o Home office 

1943: CLT 2017 

 

 

Desajuste entre a legislação e a realidade produtiva e econômica 



Desbalanceamento das relações de trabalho  

9 

Grande peso dado ao   
Caráter protetivo 

 

Baixa relevância dada 

à: 

  
Sustentabilidade 

empresarial 

Competitividade 

Diálogo Social 
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     Custos do trabalho elevado e  baixa 
produtividade 

 

Alto nível de insegurança  jurídica 
 

Informalidade elevada 
 

Excesso de burocracia C
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Resultados desse modelo  



 

Estagnação da produtividade do trabalho  
com períodos de redução 

Redução média anual de 0,8% da produtividade (2006-2016) 

33% 
30% 

24% 24% 

17% 
14,50% 

BRASIL MÉXICO ZONA DO 

EURO 

ESTADOS 

UNIDOS 

ARGENTINA TAIWAN 

. Carga fiscal sobre o trabalho  
(fonte BLS) 
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Contexto: situação próxima ao insustentável 

 

≈50% na informalidade 

13,6% de desemprego (2017) 
(IBGE) 

Crescimento dos custos trabalhistas 
 (50,8%  salários de 2005-2015 + burocracia) 

 

9 milhões de processos 
trabalhistas na JT só em 2015 

(CNJ/2016) 
 

CUSTOS 

DESEMPREGO 

LITIGIOSIDADE 



Gerenciamento da 
burocracia 

Treinamento das reposições 

Eventos motivacionais 

Ausências justificadas, 
CIPA, etc 

Cotas de aprendizes, 
deficientes, etc 

 

 Obrigações 
Sociais 

Despesas 
Gerenciais 

 Tempo Não     
Trabalhado 

Passivos 

 Benefícios 
Outras 
obrigações 

Negociação coletiva: 

•  Fracionamento de férias 

•  Redução do intervalo intrajornada 

•  Home Office e trabalho remoto 

Política de RH: 

• Plano de saúde 

• Seguro de vida 

• Previdência complementar 

salário 

Impossibilidade de 
cumprimento de  

preceitos legais 

Mudanças de 
Interpretação 

Declaração de 
ilegalidade ou 

Inconstitucionalidade 

 Férias  

 13º Salário 

 Licenças 

 Previdência Social e FGTS 

 Salário Educação 

 Seguro Acidente de Trabalho 

 Contribuição para terceiros 

Relações do Trabalho Complexas 



 Relações do Trabalho e RH 

     Agenda ampla 
 

 Importância de observar e antever tendências regulatórias         

    Ex: mudanças SST 

 

 Necessidade de equipe multidisciplinar para ajustar todas as rotinas trabalhistas  
Ex: empresa deve ter em seu quadro médicos, engenheiros, contadores… 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Conhecer e estar atento ao marco legal, que muda constantemente 
 

 

 Operar dentro das regras 

 
 

 Evitar passivos trabalhistas 

 
 

 Legislação ultrapassada amplia a burocracia e custos na gestão de 
pessoas  

Desafios para atender à legislação 
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Modernizar a legislação trabalhista é 

fundamental 
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Fonte: CNI - Competitividade Brasil 2016: comparações com países 
selecionados 
 

Competitividade do Brasil 

Relações do Trabalho trazem hoje dificuldades  para a 
competitividade das empresas brasileiras 

16º  
em regras 

trabalhistas de 
determinação de 

salário 

12º  
(em 16) custo da 

mão de obra 

15º  
(em 17) em 

produtividade do 
trabalho na 

indústria 

18º  

em regras 
trabalhistas para 

contratação e 
demissão 

Comparação com países: 
 
África do Sul  
Argentina  
Austrália  
Canadá 
Chile 
China 
 

6º  

(em  17) níveis de 
remuneração na 

indústria 
manufatureira 

Colômbia  
Coreia do Sul  
Espanha 
Índia 
Indonésia 
México  
Peru Polônia 
Rússia  
Tailândia 
Turquia 
 
 



Premissas 

Harmonizar produtividade, competitividade  

e ganhos para o trabalhador 

Legislação clara e objetiva 

Segurança jurídica 

Valorização e fortalecimento da autonomia  

da vontade coletiva 



Negociação coletiva 

Por que a negociação é o  

instrumento mais adequado? 

Decorre de demanda espontânea de trabalhadores, empresa ou 
setor econômico 

 

É voluntária e só avança se houver disposição em efetivamente 

negociar direitos e deveres 
 

Exige concessões recíprocas de empresas e de trabalhadores 

 

Se a negociação falha, prevalece a disposição da lei 



Alguns números de negociação coletiva 

Instrumento 2012 2013 2014 2015 

Acordos coletivos 40.974 41.387 40.703 34.092 

- Indústria 17.794 17.977 18.497 15.615 

Convenções coletivas 8.442 8.328 7.812 6.619 

- Indústria 2.399 2.290 2.184 1.764 

TOTAL 49.416 49.715 48.515 40.711 

- Indústria 20.193 20.267 20.681 17.379 

Instrumentos coletivos firmados no Brasil, e na indústria 
 

Fonte: CNES/MTB 



Importância da negociação coletiva 

A diversidade do setor produtivo brasileiro, as 
especificidades regionais e a conjuntura 

econômica são fatores que, juntos e em medidas 
variáveis, levam empresas e trabalhadores a 

buscar ajustes que sejam mutuamente 
benéficos.  

 

Pode-se dizer que empresas e seus empregados, 
por meio de seus sindicatos, buscam de forma 
espontânea o diálogo para ajustar interesses e 

estipular as condições e rotinas de trabalho para 
os dois anos seguintes. 

 
 



Modernizar é possível 



PLC 38/2017 (PL 6787/2016) 

O que pode ser negociado? 

 Jornada de trabalho 

 Banco de horas anual 

 Intervalo intrajornada 

 Troca do dia do feriado 

 Remuneração por produtividade 

 Modalidade de registro de jornada 

 Regulamento empresarial 

 

 

 

 Prorrogação de jornada em 

ambientes insalubres, sem licença 

prévia do MTb 

 Plano de cargos e salários 

 Prêmios de incentivos em bens ou 

serviços 

 Teletrabalho, sobreaviso e trabalho 

intermitente 

 

 



PLC 38/2017 (PL 6787/2016) 

O que não pode ser negociado? 

Anotação na CTPS e Salário mínimo 

Remuneração da hora extra de no 

mínimo 50% 

 Licença maternidade e 

aposentadoria 

Normas regulamentadoras 

Valor do FGTS e da multa rescisória,  

aviso prévio e seguro desemprego 

 

Valor nominal do 13º salário 

Número de dias de férias e gozo 

anual e o abono de 1/3 a mais no 

período 

Direito de greve 

Remuneração do trabalho noturno 

superior ao diurno 

Prescrição dos créditos trabalhistas 



PLC 38/2017 (PL 6787/2016) 

Outras alterações 

Cria a Comissão de representação de empregados 

 

Regulamenta o teletrabalho e o trabalho intermitente 

  

Novas regras para o trabalho em tempo parcial 

 

Altera as condições de trabalho da mulher 

 

Amplia o espaço para negociação individual  

 

Cria o acordo para rescisão do contrato de trabalho 

 

Permite a quitação anual de verbas trabalhistas 
 



PLC 38/2017 (PL 6787/2016) 

Outras alterações 

 

Plano de Demissão Voluntária 

 

Estabelece requisitos para indenização por dano moral e outros (dano 

extrapatrimonial) 

  

Permite estabelecer banco de horas por acordo individual 

 

Extingue as horas in itinere 

 

Determina o pagamento apenas do período suprimido do intervalo intrajornada 

não concedido 

 

Permite o fracionamento de férias em até 3 períodos 



PLC 38/2017 (PL 6787/2016) 

Outras alterações 

 

Proíbe a criação ou restrição de direitos por súmulas 

 

Permite a homologação de acordos extrajudiciais na Justiça do Trabalho 

 

Permite a adoção da arbitragem 

 

Estipula que a desconsideração da personalidade jurídica seguirá o disposto no 

Código de Processo Civil 

 

Estipula honorários de sucumbência e litigância de má-fé 

 

Reduz pela metade o valor do depósito recursal para microempresas e 

empresas de pequeno porte 

 

Estabelece a contribuição sindical facultativa 
 



A modernização e a desburocratização 
das relações do trabalho são 

fundamentais para o estímulo à 
competitividade das empresas, para o 

aumento da produtividade e o 
crescimento, com geração de empregos 

  
  

www.portaldaindustria.com.br/relacoesdotrabalho 

rt@cni.org.br 


