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SUMÁRIO
Pontos de Debate

• Globalização, Crise, Tecnologia: 

obsolescência do humano (?)

• Cenário Produtivo-Trabalhista: amostras dos 

desafios

• Gestão da "3ª via": como se preparar? 

• Stakeholders: o que esperar de cada um no 

pós pandemia? 



GLOBALIZAÇÃO, CRISE, 
TECNOLOGIA: 
OBSOLESCÊNCIA DO 
HUMANO (?)

• Globalização: o mundo plano, o trabalho 

migrante, hubs de trabalho.

• Crise: caráter permanente e 

multidimensional, novos excluídos, novas 

oportunidades.

• Tecnologia: relações com o trabalho, 

analfabetos e marginalizados digitais, o 

que é tecnologia?

Humanos obsoletos? 

Animação curta metragem – “El empleo” (Argentina, 2011)
https://www.youtube.com/watch?v=cxUuU1jwMgM&t=20s



https://www.salesforce.com/br/blog/2018/Janeiro/O-que-e-Quarta-Revolucao-Industrial.html

https://www.salesforce.com/br/blog/2018/Janeiro/O-que-e-Quarta-Revolucao-Industrial.html


CENÁRIO 
PRODUTIVO-TRABALHISTA

amostras dos desafios presents e futuros

• Teletrabalho e home office, novos modelos produtivos.
• Economia compartilhada, contrato intermitente, internacional 

outsoursing.
• Uberização, Proteção de Dados, Inteligência Artificial, gestão por apps.

• Hiperconexão-desconexão, produção-tempo.
• Emancipação do trabalhador: auto-gestão, auto-cuidado, planificação 

da vida de trabalho.  



O que a pandemia 
alterou (ou acentuou)? 

Na maioria dos casos, a pandemia apenas 
realçou problemas sociotrabalhistas
• Desigualdades sociais (gênero, etc.)
• Desemprego e falta de qualificação
• Vagas sobrantes em trabalhos tecnológicos 
• Tendência de migração para o Teletrabalho







Trabalhadores

• Desenvolver novas e 

diferentes skills

• Flexibilidade

• Resiliência

• Criatividade

• TRABALHABILIDADE 

(workability) como meta 

constante

Humanização

Empresas

• Atenção aos DH

• Enviromental, Social and 

Corporate Governance (ESG)

• Investimento constante no 

capital humano

• Gestão eficiente dos diversos 

“tipos de trabalho”

• TRABALHABILIDADE como 

um valor

Compromisso

Sindicatos

• Novos temas em ACT e CCT

• Utilidade e presença para 

fidelização do representado

• Acolhimento de novos grupos sem 

identidade professional

• TRABALHABILIDADE como 

pauta e serviço

Modernização

Governos

• Segurança Jurídica

• Legislação para a Terceira via

• Políticas públicas para 

TRABALHABILIDADE

Serviços e Normatização

stakeholders e soluções! 
o que se espera de cada um?



TRABALHABILIDADE

“Conjunto de ferramentas (técnicas ou morais) sem 
as quais o direito fundamental ao (novo) trabalho 
não se realizará na pós-modernidade. Sua ausência 
é fato impeditivo ao alcance e exercício de um 
direito-eixo e, por isso, sua prestação passa a ser 
oponível ao Estado e, até, à sociedade. No plano 
individual, pressupõe a aquisição e o 
desenvolvimento de competências e habilidades 
pessoais e profissionais que permitirão a geração 
de renda própria e a autorrealização pessoal, em 
trabalho sustentável e digno, sem necessariamente 
um emprego.” 

. - Denise Fincato, 2020



Obrigada por sua atenção!

Vamos debater?

dpfincato1@gmail.com | @denisefincato 
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