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O FUTURO
DO TRABALHO
NO BRASIL

A  R E V I S T A  D I G I T A L
D O  M U N D O  D O  T R A B A L H O



As transformações profundas que atingem 
o mundo do trabalho são um desafio 
global. Empresas, trabalhadores, sindicatos, 
advogados, executivos de RH e do poder 
público devem buscar uma compreensão 
mais profunda sobre o futuro das relações 
de trabalho e os impactos da 4ª Revolução 
nesse universo. A proposta do SindiMais 
2019 não poderia ser mais oportuna nesse 
momento, ao reunir esses atores para um 
debate de alto nível, com palestrantes 
que têm muito a acrescentar com as suas 
experiências e uma visão inovadora sobre 
como encarar o desafio dessas mudanças 
que são irreversíveis. O SindiMais 2019 será 
uma excelente oportunidade de promover 
um networking eficaz, conhecer ferramentas 
inovadoras para se reinventar e transformar 
as organizações, além de buscar informações 
atualizadas para o enfrentamento do que 
será o futuro do trabalho.

APRESENTAMOS

O SINDIMAIS 2019

GARANTA O SEU INGRESSO:
www.PORTALSINDIMAIS.com.br

O MAIOR EVENTO DO ANO SOBRE 
O FUTURO DO TRABALHO



O SINDIMAIS TALKS é um veículo destinado ao debate de 
ideias para o mundo do trabalho, com assuntos de interesse 
dos trabalhadores, empresários, sindicalistas, executivos 
de RH, advogados e demais interessados no tema.
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ALTERNATIVAS DE FINANCIAMENTO
PARA SINDICATOS PATRONAIS E LABORAIS

INVESTIR EM CONHECIMENTO SERÁ 
CRUCIAL NO MERCADO DE TRABALHO 

A ‘UBERIZAÇÃO’ DO TRABALHO

CAMPANHA MAIO LILÁS 2019 PROMOVE
A LIBERDADE SINDICAL
JOÃO HILÁRIO VALENTIM E ALBERTO EMILIANO DE OLIVEIRA NETO
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ALTERNATIVAS
DE FINANCIAMENTO
PARA SINDICATOS
PATRONAIS E LABORAIS
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Com o fim da cobrança obrigatória do imposto sindical, determi-
nado na lei da Reforma Trabalhista de 2017, ficou para os sindicatos 
e centrais a questão: como obter recursos para seguir funcionan-
do? Uma das frentes de atuação é continuar lutando na Justiça. É 
o caso da tentativa de criar por meio de lei a chamada “contribui-
ção negocial”, que seria submetida à apreciação e deliberação das 
assembleias dos destina-
tários da negociação co-
letiva, filiados ou não às 
entidades sindicais. Com 
isso, todos os trabalha-
dores seriam obrigados a 
contribuir, uma vez que os 
benefícios da atuação dos 
sindicatos também vale-
riam para todos.
Um esforço de comunicação do universo sindical para os trabalha-
dores também é uma estratégia, lembrando que as entidades sem-
pre lutaram por reajustes anuais de salário, banco de horas e planos 

de participação em lucros 
e resultados. Algumas mais 
bem estruturadas oferecem 
assistência jurídica, colônias 
de férias, tratamento médi-
co e odontológico. 
Outro caminho é conceder 
benefícios mais vantajosos 
para os trabalhadores que 

se sindicalizam. Há casos de sindicatos que estão, por exemplo, 
negociando um preço mínimo de Vale Refeição para seus repre-
sentados, mas oferecem um valor maior para os que se associarem.
A fusão de entidades é também uma alternativa, que vale para os 
patronais e os laborais. Diante da superposição de sindicatos re-
presentando uma mesma classe, juntar forças pode ser uma saída 
para se reduzir custos e ganhar sinergias, incluindo a venda de ati-
vos, como imóveis que servem de sede para os sindicatos.

Outro caminho é 
conceder benefícios 
mais vantajosos para 
os trabalhadores que 
se sindicalizam

Como obter 
recursos para seguir 
funcionando? Uma das 
frentes de atuação é 
continuar lutando na 
Justiça.
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SEJA EXPOSITOR
NO MAIOR EVENTO
SOBRE O FUTURO
DO TRABALHO

O R G A N I Z A Ç Ã O :
FALE CONOSCO:
   
CONTATO@PORTALSINDIMAIS.COM.BR
www.PORTALSINDIMAIS.com.br



INVESTIR EM 
CONHECIMENTO 
SERÁ CRUCIAL 
NO MERCADO DE 
TRABALHO 
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O processo de extinção de profissões e de criação de novas funções 
é uma constante no mundo do trabalho desde a revolução industrial 
iniciada no começo do Século 19. A essas mudanças foi acrescen-
tado um efeito mais dramático: a velocidade com que isso ocorre. 
Dentro de quinze anos, aproximadamente, acredita-se que cerca de 
um terço das profissões hoje existentes ficarão apenas na memória. 

A transformação causada pela tecnologia e a robotização em ge-
ral vão substituir motoristas, administradores, burocratas e até pro-
fissionais da saúde por softwares poderosos, dotados da chamada 
‘inteligência artificial’. Nesse processo, carreiras tradicionais darão 
lugar ao computador, obrigando as pessoas a buscar capacitação 
para trabalharem em outros postos, cada vez mais ligados ao aper-
feiçoamento das tecnologias que buscarão sempre substituir os hu-
manos. Nesse contexto, a atualização do conhecimento vai exigir 
investimentos em aprendizado inclusive no exterior, o que tornará 
mais alto o investimento para quem quiser se inserir na nova realida-
de do mercado. Cursos de capacitação a distância, para o cumpri-
mento de novas demandas que surgirem para o profissional também 
serão uma constante. Mais do que nunca, será necessário estar em 
constante aperfeiçoamento profissional para se manter na ativa. Em 
resumo, será preciso usar parte da própria renda do trabalho para 
melhorar o conhecimento e sobreviver às mudanças.
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Especialistas apontam que um 
terço das profissões existentes 

hoje serão extintas



www.tecmil.com.br



A ‘UBERIZAÇÃO’ 
DO TRABALHO
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A rápida evolução das tecnologias digitais nas últimas três déca-
das vem provocando mudanças profundas nas relações profissio-
nais. O trabalho estável, com vínculo entre empregados e empre-
gadores, benefícios, jornadas e funções definidas, está cada vez 
menos disponível no mercado. No lugar disso, os profissionais se 
deparam com ofertas de trabalhos 
apenas sob demanda, em horários 
intermitentes, que exigem longas 
horas diárias de atividade, pouca 
criatividade, nenhum benefício ou 
estabilidade. É o que os especialis-
tas vêm chamando de “uberização 
do trabalho”.
Não se trata apenas da troca de pes-
soas por robôs nas linhas de pro-
dução das fábricas, um movimento 
que vai continuamente ceifando as 
vagas de trabalho mundo afora. Mas 
sim de uma evolução disso, com o 
advento da chamada “inteligência 
artificial”, um conjunto de habilida-
des que os computadores estão ganhando e que está eliminando 
postos nos escritórios, tirando o lugar de trabalhadores que ocu-
pavam as chamadas funções de classe média.
Onde normalmente havia um gerente em agências de turismo, em-
presas de seguros e companhias aéreas, agora há sistemas execu-
tando suas tarefas a partir de uma base de informações gigantesca 
que os alimenta, o chamado “big data”. Sem opções, muitos des-
ses trabalhadores passam a oferecer sua mão de obra como “fre-
elancers” ou se tornando patrões de si mesmos, como motoristas 
de aplicativos de táxi, por exemplo.

Os profissionais 
se deparam com 
ofertas de trabalhos 
apenas sob demanda, 
em horários 
intermitentes, que 
exigem longas horas 
diárias de atividade, 
pouca criatividade, 
nenhum benefício ou 
estabilidade. 
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10 MOTIVOS
PARA SER UM 
PATROCINADOR

O R G A N I Z A Ç Ã O :
FALE CONOSCO:
   
CONTATO@PORTALSINDIMAIS.COM.BR
www.PORTALSINDIMAIS.com.br

1. ASSOCIAR SUA MARCA A UM EVENTO DE ALTO NÍVEL;
2. EXPOR PARA UM PÚBLICO TOMADOR DE DECISÃO
E FORMADOR DE OPINIÃO;
3. APRESENTAR SEU NEGÓCIO E VENDER
SEUS PRODUTOS/SERVIÇOS;
4. AMPLIAR SEU NETWORKING E GERAR LEADS
PARA FUTURAS VENDAS;
5. EXPOR SUA MARCA A UM AMPLO SEGMENTO
DE MERCADO;
6. SE RELACIONAR COM REPRESENTANTES 
GOVERNAMENTAIS;
7. CONSTRUIR E CONSOLIDAR A IMAGEM DA EMPRESA;
8. EXPOR SUA MARCA DE FORMA ESPONTÂNEA
NA MÍDIA;
9. SE RELACIONAR COM FORNECEDORES DO SETOR;
10. OBTER RETORNO POSITIVO GARANTIDO PARA
O SEU NEGÓCIO.



Imagem: Divulgação / Ascom

CAMPANHA 
MAIO LILÁS 
2019 PROMOVE 
A LIBERDADE 
SINDICAL

ARTIGO10



Campanha idealizada e organizada pela Conalis (Coordenadoria 
Nacional de Promoção da Liberdade Sindical do Ministério Público 
do Trabalho), o Maio Lilás tem por finalidade promover o princí-
pio da liberdade sindical através de diversas ações, debatendo o 
tema com as entidades sindicais obreiras e patronais, trabalhado-
res, empresas, entes públicos e a sociedade em geral.
A liberdade de organização e ação sindical, fundada no exercício 
livre de união, de expressão e de ação pacífica dos trabalhadores, 
com o objetivo de promover a defesa de seus interesses e direitos, 
bem como a mantença e conquistas da melhoria de suas condições 
de trabalho e sociais, é assegurada pela Constituição da Republica 
de 1988, conforme disposto no artigo 5º, incisos IV, IX, XVI, XVII e 
XVIII, e artigo 8º, caput. No plano internacional, a Convenção nº. 
87 da OIT, ainda pendente de ratificação pelo Estado brasileiro, 
também se destaca como importante instrumento de tutela da li-
berdade sindical.
A Campanha ganhou relevo neste ano em razão das mudan-
ças promovidas nas relações de trabalho por força da lei 
13.467/2017 (a chamada Reforma Trabalhista), da MP 873/2019 
e da agudização das dificuldades econômicas e de ação viven-
ciadas pelas entidades. 
A Reforma Trabalhista, no âmbito das relações coletivas, tornou 
facultativa a contribuição sindical, autorizou a prevalência do ne-
gociado sobre o legislado, acabou com a necessidade de homo-
logação das rescisões de contratos de trabalho com mais de um 
ano, dentre outras modificações. 

JOÃO HILÁRIO VALENTIM

Procurador Regional do Trabalho
e Coordenador Nacional da Conalis 
- Ministério Público do Trabalho

ALBERTO EMILIANO DE OLIVEIRA NETO 

Procurador do Trabalho
e Vice-Coordenador Nacional da Conalis
- Ministério Público do Trabalho
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A Medida Provisória 873, por sua vez, impôs severas limitações ao 
custeio sindical, em especial, das entidades laborais, vez que uni-
ficou a forma de recolhimento, pagamento e aplicação das contri-
buições devidas às entidades sindicais, especificando que passam 
a depender para o seu recolhimento de autorização prévia, indivi-
dual e escrita, não mais admitindo-se a autorização tácita e/ou di-
reito de oposição. Destaca-se do seu texto, ainda, dispositivo que 
tornou nula qualquer cláusula normativa que fixar a obrigatorieda-
de de recolhimento de qualquer contribuição tanto de empregados 
quanto de empregadores, mesmo que referendada em negociação 
coletiva, assembleia ou estatuto de entidade; a limitação do des-
conto das contribuições aos trabalhadores associados; bem como 
o boleto bancário como instrumento para recolhimento, sendo ve-
dado o desconto em folha.
Neste ano de 2019, a Campanha Maio Lilás realizou diversas ativi-
dades nas quais a temática da liberdade sindical foi abordada em 
seus vários aspectos. A Campanha deste ano colocou o foco em 
três temas especiais: a valorização da importância dos sindicatos 
na defesa dos interesses de seus representados e, por conseguinte, 
a necessidade de os trabalhadores conhecerem e participarem da 
entidade que os representa (1);  o incentivo às práticas sindicais, a 
necessidade de valorizar as boas e de combater as condutas an-
tissindicais, bem como destacar alguns direitos trabalhistas que 
tiveram origem em Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho 
e que depois foram incorporados à legislação, passando a ser uma 
conquista não só de uma categoria, mas de todos os trabalhadores 
(2); os dez anos de criação da Conalis, destacando a sua importân-
cia e atualidade na promoção da liberdade sindical (3).

AS TRÊS IDEIAS ESTÃO
SINTETIZADAS NAS FRASES:

1) “conheça quem te representa”; 

2) “abrace as boas práticas sindicais”; 

3) “10 anos da Conalis”. 
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Para expressá-las na campanha, e em especial, nas mídias sociais, 
foram elaboradas três hashtags: #ConheçaQuemTeRepresenta, 
#AbraceAsBoasPraticasSindicais e #maiolilas2019. A Campa-
nha desenvolveu ao longo do mês de maio várias atividades, tais 
como a realização de seminários, debates, iluminação de pré-
dios públicos e privados com a cor lilás bem como a aplicação 
de laços e fitas nos edifícios públicos; distribuição de material 
informativo para trabalhadores, lideranças sindicais e público 
em geral, como a revista em quadrinhos sobre sindicatos, de nú-
mero 34, da série “MPT em Quadrinhos”; divulgação de informes 
pelas mídias sociais, como “Facebook”, “Instagram” e “Twitter”, 
dentre outras atividades. Os eventos ocorreram tanto no âmbito 
da Procuradoria Geral do Trabalho, em Brasília, quanto nos Esta-
dos, pelas 24 Procuradorias Regionais do Trabalho, que têm au-
tonomia para elaborarem suas programações.

Maio foi escolhido em virtude de ser o mês no qual se comemora 
internacionalmente o Dia do Trabalho e a cor lilás é uma home-
nagem às mulheres trabalhadoras e às lutas por melhoria de suas 
condições de trabalho e emancipação social. Uma das versões 
sobre o porquê da cor lilás vem da notícia que mais de cem tra-
balhadoras foram trancadas e queimadas vivas em um incêndio 
criminoso numa fábrica de tecidos, em Nova York (EUA), em 8 de 
março de 1857, por reivindicarem um salário justo e redução da 
jornada de trabalho. No momento do incêndio, era confecciona-
do um tecido de cor lilás.
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Quem organiza
o Sindimais?

efettiva_eventos
efettiva

www.efettiva.com.br

Os eventos corporativos constituem uma etapa es-
tratégica de qualquer empresa. Por ser tão impor-
tante, sua organização exige o comando e a gestão de 
profissionais especializados no segmento de ações 
de relacionamento. Nós, da Efettiva, acreditamos 
que planejamento, inovação, criatividade e capaci-
dade de implantação são elementos fundamentais 
para realizar um evento bem-sucedido.
Desenvolvemos todas etapas do seu evento, elabo-
rando a concepção e o planejamento até a plena exe-
cução e avaliação final, com foco nos resultados!

https://www.instagram.com/efettiva_eventos/
https://www.facebook.com/efettiva


31 DE OUTUBRO
MAKSOUD PLAZA HOTEL

SÃO PAULO • SP

CLIQUE E INSCREVA-SE
NO SINDIMAIS 2019

ACOMPANHE
NOSSAS REDES

Ficha Técnica: 
O SindiMais Talks é uma pubicação referente ao evento SindiMais. Edição, Diagramação e Arte: Carlos Montoro 
studiomontodesign@gmail.com; Corpo Redatorial: Efettiva Comunicação e Eventos; Peridiocidade: Mensal
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