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

HOME OFFICE,
AFINAL, É PROBLEMA
OU SOLUÇÃO?

A sexta edição da Revista SindiMais Talks está em sua tela,
com novidades sobre o mercado de trabalho e os caminhos
que as profissões tomarão daqui em diante. Todos os meses,
reunimos assuntos de interesse para quem acompanha as
transformações que a tecnologia traz, e ainda trará muito
mais, para as atividades profissionais que a sociedade
exerce. Nas próximas páginas estão alguns dos temas que
selecionamos para você. Boa leitura!
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SUMÁRIO

Nesta edição da nossa revista digital selecionamos assuntos
que vão acrescentar informações importantes sobre o
impacto da tecnologia no mercado de trabalho num futuro
próximo e a polêmica do home office como forma de
organização corporativa. Aproveite!
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Notícias sobre empresas que desistiram de deixar seus empregados em home office têm colocado em xeque essa modalidade de
trabalho. Afinal, trabalhar para uma empresa a partir de sua própria
casa é algo positivo ou perde-se eficiência nos resultados?
O avanço da tecnologia tornou a comunicação mais eficiente a
partir de qualquer lugar do mundo, mas não tem sido fácil para
muitas empresas obter resultados plenos. Afinal, o trabalho
organizado presencialmente já tem raízes profundas na cultura
de quase todos os povos do planeta e mudar isso não é tarefa
simples. Não à toa, muitos ainda veem o home office como uma
segunda atividade, um bico, algo para se complementar a renda
após uma jornada diária num escritório, por exemplo.
Analistas apontam que as chances de o home office dar errado estão
diretamente ligadas à avaliação correta sobre a natureza da atividade
desenvolvida. Atualmente, o home office tem apresentado uma
maior taxa de sucesso nas empresas de tecnologia, por questões de
afeição dos colaboradores ao uso de ferramentas digitais. Mas essa
indústria representa apenas 12% da força de trabalho nos Estados
Unidos e 2% na Europa. E como fica o restante?

O que encanta no home office é a possibilidade de ter
horários mais flexíveis graças ao fim da obrigação de
se locomover até um local de trabalho e voltar dele
todos os dias.
E mais da metade dos trabalhadores já querem
isso, segundo estudo conduzido pela empresa de
tecnologia Modis.
Porém, um levantamento da Sociedade de Gerenciamento de
Recursos Humanos mostra que 77% das empresas não deixam
seus funcionários trabalharem de casa todos os dias, por questões
que envolvem perda de eficiência e de comprometimento com o
trabalho, além de outros motivos.
Esses resultados mostram que ainda há muito a se fazer para que haja
um encontro de expectativas em torno do home office.
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Confira a entrevista com João Batista Inocentini,
presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados
(Sindnapi)
Sindimais Talks – Quais as consequências da Reforma da Previdência para os trabalhadores da iniciativa privada?
João Inocentini - A implantação de idade mínima de 65 anos para
homens e 62 às mulheres, aumento do tempo de contribuição mínima e o fim do descarte dos 20% das menores contribuições à
Previdência dificultaram para que o trabalhador consiga preencher
os requisitos para encerrar o ciclo laboral e garantir um sustento.
Além de dificultar, à medida que forem considerados os 100% das
contribuições, haverá um achatamento no valor do benefício no
momento do cálculo. Há que se considerar, também, que as mudanças nas relações do trabalho, independentemente das novas
regras da Previdência, por si só, já dificultarão que os cidadãos
atinjam os requisitos para requerer o benefício.
Sindimais Talks – A Reforma da Previdência foi mais branda com
os funcionários públicos em geral?
João Inocentini - Os servidores públicos da União e os políticos foram enquadrados nas novas regras. Já os servidores municipais e
os estaduais ficaram de fora, porém, poderão ter regras ainda mais
duras dependendo de quando realizarem as reformas da previdência nessas esferas. Já os militares terão regras mais brandas, uma
vez que não há incidência de idade mínima e aposentadoria com
salário integral.
Sindimais Talks – As regras de transição foram justas com aqueles que estão mais próximos da aposentadoria?
João Inocentini - Poderia ter uma transição mais gradativa, porque
muitos que estavam próximos, agora terão que atingir os 65 ou 62
anos de idade mínima, o que implicará vários anos a mais de trabalho. Uma vez que se buscava a implantação da idade mínima,
estabeleceram-se regras para aqueles que estavam próximos de
atingir os requisitos à aposentadoria. No entanto, é evidente que,
em alguns casos, as pessoas que foram atingidas terão de trabalhar até atingir a idade mínima necessária.
Sindimais Talks – Sobre a chamada “desaposentação”, qual é a
posição defendida pelo Sindnapi diante das últimas decisões
judiciais sobre o assunto?
João Inocentini - O direito à desaposentação foi negado pelo Supremo
Tribunal Federal em 2016, decisão que o Sindnapi considera uma
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grande injustiça, pois todo cidadão que se aposentou e continuou
contribuindo deveria ter o direito de requerer uma revisão do valor
do seu benefício.
Com o bloqueio do STF, que julgou o caso inconstitucional, milhões
de brasileiros aposentados seguiram com registro em Carteira
(ainda contribuindo), porém, nunca tiveram esse dinheiro revertido
para as suas vidas.
Um novo julgamento está marcado para 6 de fevereiro, com o tema
agora sendo chamado de reaposentação. O Sindicato dos Aposentados defende que seja permitido a solicitação da revisão ou que
se estabeleça um fundo para que o aposentado possa retirar esse
valor da contribuição que, atualmente, é a fundo perdido (pecúlio).

Sindimais Talks – Com a crescente precarização do trabalho e o
endurecimento das regras da aposentadoria, o Sindnapi precisará ajustar sua atuação para manter-se ativo?
João Inocentini - Com as novas tecnologias e os sistemas de produção, consequentemente, as relações de trabalho mudaram profundamente. Vivemos uma época em que é crescente o número de
trabalhadores informais. Muitos não conseguirão atingir os níveis
mínimos exigidos para assegurar a aposentadoria e outra parcela da sociedade será prejudicada com a precarização do trabalho,
por meio de pejotização e trabalho intermitente, fazendo com que
os trabalhadores se aposentem com um salário mínimo, que está
muito distante de garantir uma vida digna na terceira idade.
Em realidade, o fim do imposto sindical não afetou o Sindicato dos
Aposentados, uma vez que nunca dependeu de contribuição compulsória. Todos os associados pagam mensalidade e tem o livre arbítrio para ingressar ou sair da entidade.
O Sindicato Nacional dos Aposentados compreendeu, há tempos,
as alterações nas relações trabalhistas e sociais. Nesse sentido,
segue seu histórico de lutas em defesa dos direitos e também realiza um amplo trabalho de amparo social por meio de mais 300
convênios e parcerias que facilitam o acesso a serviços essenciais
do dia a dia.
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Mais da metade dos postos de trabalho criados nesse início de século 21 tem 70% ou mais de chances de desaparecerem com o avanço da automação e da inteligência artificial nos próximos dez anos,
segundo pesquisa realizada pelo Laboratório do Futuro do Instituto
de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ).
A partir do cruzamento de dados de estudos internacionais sobre
automação com informações da Relação Anual de Informações
Sociais do Governo Federal (Rais), foram tomados como base os 16
milhões de postos de trabalho formais criados entre 2003 e 2016.
Destes, cerca de 9,2 milhões têm 70% de chance de serem engolfados
pelo avanço da tecnologia, sendo que 6 milhões de postos de trabalho
desse grupo apresentam 90% de chances de sumirem.

Das dez profissões com o maior número de
empregados no Brasil até o início de 2017,
somente os professores não estão ameaçados
de substituição por máquinas.
As atividades mais ameaçadas estão no setor de varejo, com destaque para assistentes administrativos, auxiliares do segmento de
alimentação, estoquistas e operadores de caixa. Das dez profissões
com o maior número de empregados no Brasil até o início de 2017
(26% da população com carteira assinada) somente os professores
não estão ameaçados de substituição por máquinas nos próximos
dez anos.
Num contexto de 13 milhões de desempregados no Brasil, o desaparecimento de milhões de postos de trabalho requer uma rede de
proteção social para o enfrentamento da questão.
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Com base no que conhecemos do passado e no que estamos
vendo atualmente, é certo que o mercado de trabalho mudará
dramaticamente nos próximos anos. Mas o que as pessoas estarão fazendo nesse tal futuro próximo? O Center For the Future of
Work, mantido pela empresa de tecnologia Cognizant Technology
Solutions, fez uma lista de possíveis novas ocupações, com base
em macrotendências em diversas áreas, como meio-ambiente, migração, biotecnologia e demografia. Veja 21 possíveis profissões
do futuro:
• Detetive de dados - Investiga mistérios em Big Data.
• Facilitador de TI – Auxilia usuários na construção de ambientes colaborativos.
• Oficial de ética de sourcing – Monitora gastos indiretos da empresa e os alinha aos padrões de ética.
• Gestor de desenvolvimento de negócios de inteligência artificial - Desenvolve programas para negócios de inteligência artificial.
• Mestre de edge computing – Cuida da rede de computação
em nuvem mais perto da fonte de dados.
• Walker / Talker – Atende clientes idosos via plataforma on-line.
• Conselheiro de compromisso de saúde - Monitora usuários de
pulseiras inteligentes, suas atividades e sinais físicos.
• Técnico de saúde assistida por inteligência artificial - Administra tratamentos para pacientes por tecnologia e médicos remotos.
• Analista de cybercidade - Monitora o fluxo saudável de dados
para garantir a funcionalidade da cidade.
• Diretor de portfólio genômico – Traça estratégias para portfólio de produtos biotecnológicos.
• Gerente de equipe humanos-máquinas - Desenvolve sistema
de interação entre humanos e máquinas.
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• Coach de bem-estar financeiro - Oferece coaching de atividades financeiras.
• Alfaiate digital – Produz peças sob medida usando uma cabine digital.
• Chief Trust Officer – Constrói relações de confiança no setor
financeiro e no mercado de criptomoedas.
• Analista de quantum machine learning – Melhora performance
de algoritmos e sistemas.
• Guia de loja virtual – Atende ao cliente virtualmente, via realidade aumentada.
• Corretor de dados pessoais - Monitora e comercializa dados
pessoais de um cliente e busca maximizar os ganhos em bolsas
de dados nacionais e internacionais.
• Curador de memórias pessoais – Recria experiências passadas
de clientes que perderam suas memórias usando realidade virtual.
• Construtor de jornadas de realidade aumentada – Personaliza
jornadas de realidade aumentada.
• Controlador de estradas - Monitora espaços aéreos e estradas
via plataformas de inteligência artificial.
• Oficial de diversidade genética - Cria um ambiente de inclusão genética de acordo com as leis.

#experiênciaqueemociona

Se você planeja fazer um evento corporativo para levar
uma experiência única aos seus convidados, conte com a
Efettiva, uma agência com foco em resultados. Sabemos
como entregar aquilo que você precisa para encantar
seu público em matéria de criatividade e organização.
Fazemos eventos em sintonia com seus negócios, para
qualquer número de convidados e em todas as regiões
do Brasil. Cuidamos de todos os detalhes para que sua
experiência seja única e emocionante, graças à nossa
equipe de profissionais preparados e engajados na missão
de valorizar a sua marca.

www.efettiva.com.br
efettiva efettiva_eventos
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