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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

MP 936 INCLUIU O ESTADO NA
LUTA PARA SALVAR EMPREGOS,
DIZ DEPUTADO ORLANDO SILVA

A nona edição da revista digital SindiMais Talks traz
entrevista com o deputado federal Orlando Silva, relator
da MP 936 na Câmara dos Deputados, além de outras
notícias sobre o universo do trabalho em tempos de
covid-19. Confira em sua tela. Boa leitura!

Confira abaixo os temas desta edição de SINDIMAIS
TALKS, com informações que ajudam a compreender o
cenário atual do trabalho e das profissões.
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DEPUTADO ORLANDO SILVA DIZ QUE
MP 936 VAI PROTEGER EMPREGOS NA
PANDEMIA

CONCEITO DE FLUÊNCIA DIGITAL
BALIZA RELAÇÃO ENTRE
TRABALHADORES E A TECNOLOGIA

IMERSÃO NO MUNDO DIGITAL SERÁ
ESSENCIAL PARA OS SINDICATOS
MODERNIZAREM ATUAÇÃO

ESTUDO MOSTRA PROFISSÕES QUE
VÃO GANHAR ESCALA NUM BRASIL
COM UM QUARTO DE PESSOAS IDOSAS

SUMÁRIO
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MP 936 AJUDARÁ A
PRESERVAR EMPREGOS, DIZ
RELATOR ORLANDO SILVA
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Embora reconheça que o texto da MP 936 aprovado pela Câmara
dos Deputados não tenha sido o ideal, o relator do projeto, deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP), afirma que a medida ajudará na preservação dos empregos e obrigará o Estado a assumir
uma responsabilidade importante neste momento crítico da pandemia de covid-19.
Em entrevista à revista SindiMais Talks, o relator da MP 936/2020
também disse ser favorável à diminuição dos vencimentos dos
agentes políticos do país, como forma de demonstração de compromisso dos agentes públicos com a dor que a população brasileira vive neste momento.
Aprovado pela Câmara em 28 de maio, o projeto prevê a suspensão do contrato de trabalho ou a redução de salários e jornadas na
mesma proporção, nos percentuais de 25%, 50% ou 70%. O governo deverá bancar um auxílio com valor baseado no seguro-desemprego para quem tiver o salário reduzido ou o contrato suspenso.
A medida valeria inicialmente por 90 dias, mas pode ser prorrogada pelo governo. O trabalhador não pode ser demitido sem
justa causa na vigência da redução salarial.
O projeto foi aprovado pelo Senado e precisa de sanção
presidencial.

Confira trechos da entrevista de Orlando Silva:
SindiMais Talks - Como relator da MP-936, o senhor considera
que o texto aprovado contempla a intenção inicial de proteger
empregos durante a pandemia?
Orlando Silva - A Medida Provisória 936/20 é parte do esforço de
preservação dos contratos de trabalho. Ao admitir a suspensão
do contrato ou a redução de jornada e salário, ela cria um ambiente para a garantia do contrato de trabalho, e considerando
que a empresa terá de manter o emprego ao menos pelo prazo
equivalente a utilização desse programa, eu diria que ela sim ajuda na manutenção de postos de trabalho.
SindiMais Talks – Quais foram os avanços obtidos na sua relatoria? O senhor ficou satisfeito com o resultado?
Orlando Silva - Seria melhor se nós tivéssemos aprovado o relatório tal qual eu apresentei, propondo um mecanismo de cálculo
do benefício que o trabalhador vai receber do governo que garantiria a integralidade da renda de todos aqueles que recebem
até 3 salários mínimos. Infelizmente, nesse ponto nós perdemos.
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Mas avançamos quando ampliamos a possibilidade de negociação dos sindicatos, porque o sindicato na negociação coletiva
tem mais força para garantir direitos dos trabalhadores do que
um trabalhador isoladamente, assim como eu considero que foi
um avanço importante garantir que os acordos e convenções coletivas vencidas durante a calamidade pública serão prorrogados.
Se não haverá aumento de salário, haverá manutenção de direitos.
Foi importante também garantir que o salário-maternidade tenha
o valor integral do salário da gestante, assim como garantir o emprego das pessoas com deficiência enquanto durar a calamidade.
SindiMais Talks - Como foram as negociações com a equipe econômica do governo para se obter do Estado a contribuição aos
trabalhadores?
Orlando Silva - O mais importante nessa medida é que o Estado
assume a responsabilidade de subvencionar os salários dos trabalhadores. O certo é que o Estado seja mais ativo. No mundo
inteiro está sendo assim. A aprovação da MP com a ajuda do Estado ao trabalhador sinaliza interesse em preservar os empregos.
E insisto: a garantia do emprego pelo tempo equivalente ao uso
deste programa será muito importante para diminuir o impacto
do desemprego.
SindiMais Talks - Há uma queixa generalizada na população de
que a elite do funcionalismo, como políticos e magistrados, não
estaria sujeita à redução salarial. O senhor não considera que seria uma medida justa que todos passassem por esse ajuste num
momento como esse da pandemia de covid-19?
Orlando Silva - Eu defendo que haja uma redução temporária de
salários de agentes políticos. É uma forma de, simbolicamente,
nós demonstrarmos o compromisso com a dor que a população
brasileira vive neste momento. Eu sei que esse recurso que vai
advir de uma eventual redução não resolve os problemas que nós
precisamos enfrentar, mas há um valor moral, um valor simbólico,
e creio que deveria ser feita.
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CONCEITO DE FLUÊNCIA
DIGITAL BALIZA RELAÇÃO
ENTRE TRABALHADORES
E A TECNOLOGIA
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A pandemia de covid-19 ampliou a discussão sobre a relação entre
tecnologia e empregos para algo diferente do simples temor que
as ferramentas digitais eliminem postos de trabalho. Num mundo
pós-pandemia, especialistas acreditam que o conceito de fluência
digital determinará quem fica e quem sai do mercado de trabalho, independentemente da área de atuação. O Fórum Econômico
Mundial jogou luz nessa discussão considerando a fluência digital
como competência-chave no mundo do trabalho.

Num mundo em que o home office agora está definitivamente incorporado, e no qual veio para ficar, a população será obrigada a entender essa linguagem, esteja
ou não fluente.
Para Claudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação
em Políticas Educacionais da FGV, o Brasil precisa incorporar essas
novas habilidades como competências básicas no sistema educacional se quiser se preparar para a recuperação da economia nos
tempos de covid-19. Alunos e também os professores precisarão
estar em dia com esses conhecimentos para navegarem com mais
desenvoltura no mundo interconectado. A covid-19 representa um
salto importante nessa direção, antecipando o futuro da tecnologia e deixando para trás a população sem acesso a escolaridade e
digitalização. Na visão da especialista, a primeira barreira a se quebrar é a da exclusão digital, que atinge cerca de 30% dos alunos.
Isso não significa simplesmente ligar os computadores da escola
na internet, mas sim criar uma cultura digital dentro do setor educacional, com maior uso de ferramentas virtuais e uma forma mais
colaborativa de resolver problemas complexos e de se conectar
com o mundo.
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SINDICATOS PRECISAM
DE UM OLHAR DIGITAL
PARA SE MANTEREM
RELEVANTES
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Pressionados pelas mudanças nos ambientes corporativos e
por decisões legislativas como a reforma sindical, que tirou
fontes de receitas fundamentais para sua sobrevivência, os
sindicatos terão de entrar definitivamente na era digital para
se manterem relevantes. Com a ocorrência da pandemia de
covid-19, isso será ainda mais necessário, visto que os modelos
de reuniões e assembleias vão ficar no passado com a exigência
de distanciamento entre as pessoas.

E num país do tamanho do Brasil, será uma questão
de sobrevivência o uso da tecnologia. Da mesma forma que os trabalhadores e empresários estão dentro
dos escritórios e fábricas portando seus smartphones
e acessando informações do mundo todo, os sindicatos também terão de mudar seus estatutos para considerar, por exemplo, a presença virtual como válida
numa assembleia.
Em vez de tentar reunir centenas de pessoas num só lugar, obrigando-as a se deslocar, talvez um grupo de whatsapp seja um bom
substituto para que todos participem. Professor associado da Fundação Getulio Vargas e especialista renomado em tecnologia, Silvio Meira vai além e diz que é preciso, antes de tudo, que os sindicatos façam uma avaliação de como se enxergam na área digital,
para depois traçarem estratégias digitais capazes de atacar problemas que hoje não conseguem enfrentar. Meira cita o exemplo da
digitalização dos processos educacionais dos sindicatos. “A vantagem da digitalização de qualquer coisa é que qualquer pessoa,
em qualquer lugar, pode ver. Eu não preciso ver aquilo na hora que
está acontecendo. Se alguém montar um repositório, que pode ser
fechado, no caso dos sindicatos, eu posso ver depois. Uma espécie de “Netflix sindical”. Sistemas digitais também podem facilitar
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a comunicação interna, otimizar processos, reduzir burocaria e automatizar agendas ou a programação das entidades, facilitando
a vida dos associados e também dos membros da instituição. Em
meio a esse processo, será preciso ter uma equipe capacitada, que
trace objetivos e cuide para que as estratégias não sejam neglicenciadas. Será preciso ainda convencer a todos os envolvidos de que
a evolução tecnológica é irreversível e que será positiva.
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POPULAÇÃO IDOSA
VAI TRIPLICAR EM
40 ANOS E DEMANDAR
MAIS PROFISSIONAIS
ESPECIALIZADOS
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As projeções demográficas do IBGE mostram que o percentual
de pessoas com mais de 65 anos passará dos atuais 9,2% para
25,5% daqui a quarenta anos. Isso significa que um em cada quatro
brasileiros será idoso por volta de 2060.

Trata-se de um desafio monumental do ponto de vista
previdenciário, tributário e de produtividade para o
país, mas ao mesmo tempo vai criar uma importante
alternativa no mercado de trabalho, uma demanda
firme por mão de obra especializada em serviços para
a terceira idade.

Muito dessa demanda será por saúde, mas há outras oportunidades,
segundo um estudo da consultoria global Accenture. Devem
aumentar, por exemplo, as oportunidades para cuidadores,
instrutores de exercícios físicos e trabalhadores que façam reformas
e adaptações de residências, como construções de rampas,
instalações de corrimãos e elevadores para escadas, entre outros.
Turismo e entretenimento específicos para a terceira idade também
ganharão escala com tamanho número de clientes, o que aumentará
a demanda por mão de obra nesses setores. Mais idosos também
significa mais aposentados, o que criará oportunidades de trabalho
em clubes sociais e no setor de hotelaria. Muitas das funções que
ganharão espaço exigem formação à base de treinamentos que
são relativamente simples e rápidos, beneficiando uma parcela da
população que não tem condições de investir em cursos muito
caros e ou muito demorados.

SETOR DE EVENTOS
ESTÁ CONGELADO E À
ESPERA DE UM FUTURO
A pandemia de covid-19 atingiu a economia como um todo e em
nível global, mas há setores que foram praticamente congelados e
que estão sem perspectiva de um retorno às atividades, um desses
setores é o de eventos, uma indústria que emprega cerca de 7,5
milhões de pessoas e que representa 4,3% do Produto Interno Bruto
(PIB) do Brasil, segundo dados da ABEOC – Associação Brasileira
de Empresas de Eventos.
Pesquisa feita pelo SEBRAE aponta que a pandemia afetou 98% das
atividades do setor de eventos, o que significa que, se tomarmos
como base os cerca de 600 mil eventos produzidos por ano no
Brasil, apenas 12 mil terão sido realizados ao longo de 2020 caso
não haja uma liberação para a reabertura dos trabalhos.
Apesar dessa queda vertiginosa, 64% das empresas responderam
à pesquisa do Sebrae afirmando que não preveem demissão dos
funcionários nos próximos três meses. Para tentar amenizar os
efeitos da crise, a estratégia tem sido a de negociar prazos: 34%
devolveram o dinheiro para o contratante, mas 35% deles disseram
ter conseguido acordo para usar os recursos recebidos para a
prestação dos serviços no futuro. “Sabemos que esses números
representam uma fotografia do momento. As consequências da
pandemia podem variar de acordo com o tempo que as empresas
fiquem paradas ou com a rapidez com que a atividade econômica
possa retomar o crescimento”, afirma Juliana Vilela, CEO da
Efettiva Comunicação e Eventos.
Porém, é justamente o futuro que se apresenta como o maior
problema para as empresas de evento, pois não se sabe quando ele
voltará a existir. Os planos de reabertura da economia apresentados
por governos não citam prazos para a volta dos eventos, assim
como não falam em outras atividades que envolvem reunião de
pessoas em espaços físicos, como em shows e cinemas.
Segundo Juliana Vilela, “em um momento de extrema limitação
às atividades presenciais como o atual, devemos pensar em novas
formas de promover experiências. A tecnologia vai assumir um
papel de preponderância no mundo dos eventos e as empresas,
os profissionais e os prestadores de serviço devem estar atentos
a essa mudança”.

www.efettiva.com.br
efettiva efettiva_eventos
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