
Pode uma empresa continuar com os
préstimos de um profissional, se o seu
rendimento estiver abaixo das metas
estabelecidas? Ou, então, mantê-lo
em suas fileiras, mesmo sabendo
que não se adapta às reestruturações
implantadas? Ê difícil responder "não"
para perguntas desse tipo. Mas, uma
medida encaminhada pelo presidente
Lula ao Congresso recentemente, se
aprovada, vai limitar a capacidade de
decisão das empresas na hora em que
precisarem renovar - ou até mesmo -
enxugarem seus quadros funcionais.
O pedido é para que o País ratifique
a Convenção 158, criada em 1982
pela Organização Internacional do
Trabalho (OIT), que estabelece que
nenhuma organização pode dispensar
um funcionário sem apresentar uma
justificativa. O tema está provocando
divergências entre empregadores,
empregados, sindicalistas e
especialistas em questões trabalhistas.
Para a maioria, a convenção representa
um retrocesso e poderá resultar na
ínibicão de novas contratações, o
que contribuiria para o aumento do
desemprego e da informalidade.

Em 1996, a convenção chegou a ser
ratificada, mas foi "derrubada" pelo

Supremo Tribunal Federal, que a
considerou inconstitucional. Porém,
por imaginar ser uma proposta
moderna e, principalmente, por ir
ao encontro de posições ideológicas,
Lula a encaminhou novamente para
a apreciação do Congresso. Foi o que
bastou para reacender os debates
sobre um tema bastante complicado
no Brasil: a legislação trabalhista.
Também foi um detalhe a mais
para o fortalecimento das análises
internacionais que classificam o
País como um dos que mais detêm
regras trabalhistas rígidas e altíssimos
encargos sobre a folha de pagamentos.
Essa realidade ficou clara com a
divulgação dos resultados da última
versão do estudo "Doing Business",
feito anualmente pelo Banco Mundial
para avaliar o ambiente de negócios
em 177 países. No quesito "negociação
trabalhista" o Brasil aparece em
119° lugar. A expectativa é que essa
colocação despenque ainda mais, caso
a convenção da OIT seja ratificada.

Pelo texto da convenção, explica
o administrador Walter Sigollo,
representante do CRA-SP no
Conselho Federal de Administração
e superintendente de Recursos



Humanos da Companhia de
Saneamento Básico de São Paulo
(Sabesp), existem apenas três situações
que levam ao término da relação
do emprego. São elas: a) motivo
relacionado ao comportamento do
empregado, a chamada justa causa; b)
motivos econômicos, tecnológicos,
estruturais ou análogos (a serem
previstos na regulamentação da
convenção); e c) término injustificado,
que não atende aos quesitos
anteriores e que, portanto, pode levar
à readmissão do empregado ou ao
pagamento de indenização adequada
ou, ainda, a outra reparação que se
considerar apropriada.

Em todas as hipóteses, o empregado
deverá ser comunicado por escrito,
podendo contestar, inclusive com
a ajuda de seu sindicato. Se não
houver acordo, o caso vai para a
Justiça e o desligamento somente
ocorrerá quando o juiz se convencer
dos motivos alegados. Do contrário,
permanecerá no quadro da
empresa. Se durante a negociação, o
empregado permanecer parado, ao ser
reintegrado receberá todos os salários
e benefícios atrasados. "A demissão
passa a ser um processo negociado,
que demora de seis meses a um ano
para ser concluído. Isso faz com que
as empresas fiquem relutantes em
empregar, pois não sabem quanto
demorará e quanto custará uma
demissão" escreveu o sociólogo |osé
Pastorc, professor de Relações do
Trabalho da Universidade de São
Paulo, em artigo no jornal "O Estado
de São Paulo".

Ele lembra que os efeitos da
convenção se trata de urna péssima
notícia para quem pretende se
empregar, especialmente os jovens,
Em outras palavras, representa
uma intervenção fora da realidade,
por desestimular as contratações
em virtude das dificuldades para
demitir, conforme afirma Sérgio Pinto

Martins, juiz do trabalho e professor
de direito trabalhista da Universidade
de São Paulo.

As dificuldades para desligar um
empregado, o aumento dos custos
da demissão e os conflitos cujas
soluções dependem das interpretações
subjetivas dos juizes explicam
porque desde que foi criada, há 26
anos, apenas 34 dos 180 países que
compõem a OIT aderiram às regras
da convenção. A maioria é formada
por nações subdesenvolvidas, sem
relevância na economia global, como
Camarões, Namíbia, Sérvia, Uganda,
Venezuela e Zâmbia. Entre os países
desenvolvidos, apenas seis ratificaram
a convenção: Austrália, Espanha,
Finlândia, França, Portugal, e Suécia.
Mesmo assim, estão à procura de
formas que contornem a rigidez da
convenção.

Sigollo acredita que embora a
convenção estipule justificativas para a
demissão, ela não pode ser confundida
com estabilidade. "Sua criação veio ao
encontro de uni movimento histórico
mundial de demissão em massa,
no início dos anos 80, cujo objetivo
era criar um sistema de referência
para a motivação da dispensai disse.
"A discussão da implantação da
Convenção 158 surge em contrapartida
a propostas como flexibilização
da CLT (Consolidação das Leis de
Trabalho) e reforma sindical, que têrn
como finalidade tornar as relações do
trabalho mais adequadas ao estímulo
do desenvolvimento econômico c
social e, dessa forma, impulsionar
novas oportunidades e avanços no
mercado de trabalho".

Para ele, o fato de os empregados
poderem recorrer das justificativas
apresentadas pelas empresas no
ato da demissão contribuirão para
congestionar ainda mais os já saturados
tribunais trabalhistas. Ele acredita que

a convenção é vista pelos sindicatos
como uma forma de modernização
das relações trabalhistas e um meio
de assegurar a justiça social, à medida
que os contratos não podem ser
rompidos sem justificativas. "Porém,
a atuação dos sindicatos não pode ser
feita sem critérios, mas dentro de uma
consciência clara e transparente, de
modo que a norma não comprometa
ainda mais a flexibilidade das relações
de trabalho.

O ajuste dos impactos que a garantia
do emprego contra a dispensa
motivada deverá exercer sobre
empresas, empregados, sociedade e
governo, no entendimento de Sigollo,
terá de vir por rneio do diálogo. "Os
pontos de vista são divergentes, o que
levam à necessidade de discussões
para a avaliação dos efeitos em todos
os segmentos da economia. Antes de
tudo, é preciso entender para depois
se posicionar. Aliás, esse é o papel da
sociedade: criar fóruns de debates antes
que as legislações se definam" afirma.
Ele ressalta que se o entendimento for
para a introdução de mudanças, elas
devem ser significativas e favoráveis
à maioria dos interessados. "Somente
dessa maneira contribuiriam para
avanços e evolução da sociedade" disse,
ao enfatizar que somente se constrói
uma sociedade mais humana se forem
considerados valores como o respeito
às pessoas e às condições dignas do
trabalho.

Quem engrossa o coro contra o fim
da demissão sem justa causa são os
administradores. Pesquisa do Portal
Administradores, especializado em
administração e negócios, mostra que
69% das 4.138 pessoas entrevistadas
(em sua maioria, empresários,
acadêmicos e profissionais da área
de Administração) são contra a
proposta defendida pelo presidente
Lula. Apenas 15% são favoráveis.
Para a advogada trabalhista Anna



Vita Vieira, é mais uma prova de
que a medida representaria o fim da
autonomia do empregador ante o
seu próprio negócio. Ela lembra que
provar a demissão de um empregado
por justa causa é quase impossível
corn a atual legislação trabalhista, uma
vez que o ônus da prova é sempre
do empregador. "Os percalços são
infinitos, uma vez que a versão da
empresa sempre será contestada e
colocada em xeque" acrescentou.

Mais do que um passo atrás nas
ações do governo pela formalização
do emprego, a advogada do Direito
do Trabalho Daniela Santino
acredita que a medida forçará as
empresas a buscarem contratações
alternativas. Ela entende que seriam
aumentadas a oferta de trabalho por
prazo determinado, temporário, a
prestação de serviços por meio de
pessoas jurídicas, as terceirizações
e as contratações por meio de
cooperativas, por não haver restrições
para a rescisão desmotivada. Cita o
artigo 7.° da Constituição Federal,
que defende a relação de emprego
contra as dispensas imotívadas e
arbitrárias, rnas deixa a cargo da
legislação complementar a definição
das minúcias. "Como não existe essa
legislação, o texto constitucional
carece de efetividade", esclareceu,
ao dizer que a saída para o aumento

da oferta de
empregos não é
o engessamento
do poder de

direção do empregador, mas sim a
diminuição dos encargos incidentes
sobre a folha de pagamento.

A verdade é que não se pode crtár
ou garantir empregos mudando-se
a lei. "O que garante o emprego é o
crescimento econômico" afirmou
Paulo Skaff, presidente da Federação
das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fíesp), para quem dizer sim
à convenção significa impedir que
se traga à legalidade quem trabalha
na clandestinidade. "Se o País tiver
o crescimento que teve nos anos 70,
terá condições de recuperar postos
de trabalho. Agora, se a economia
deixar de crescer, não se pode
resolver a questão do desemprego
mudando-se a lei" afirmou o juiz
Martins, em entrevista à revista
eletrônica "Consultor Jurídico'! Para
ele, é falso pensar que o desemprego
e a informalidade sejam filhos da
legislação trabalhista. "O que alimenta
a taxa de desocupação, antes de
tudo, é a falta de desenvolvimento
econômico" reforçou.

Uma das saídas para estimular a
economia e, conseqüentemente criar
postos de trabalho atende pelo nome
de flexibilização das leis trabalhistas.
O estudo "Doing Business" mostra
que países que tornaram a legislação
trabalhista mais livre conseguiram
reduzir consideravelmente o
desemprego. É o caso da Espanha, que
apesar de signatária da Convenção
158, convivia em 1994 com um índice
de 22% de pessoas sem ocupação. A
flexibilização da legislação trabalhista
contribuiu para derrubar o índice
para 7,6%. A Inglaterra é outro
exemplo. Até 1979, o país era modelo
de desemprego europeu, apesar de
a taxa não ser tão alta assim: 12%.
Ao permitir mais liberdade para a
legislação, o patamar

foi reduzido. Em 2007, registrou a
marca de 5,4%. Ainda, de acordo
com o estudo, o inverso também
é verdadeiro. Ou seja, onde as leis
são menos flexíveis, a proporção de
desempregados é alta. São os casos do
Brasil, que fechou 2007 com uma taxa
de 9,3%, da Venezuela e Alemanha
(9,1%), da Argentina (8,9%) c da
França (8%).

Não é apenas a ratificação da
Convenção 158 que pode tornar
ainda mais complexa a legislação
trabalhista brasileira. Dois projetos de
leis sobre as regras de terceirização
de serviços tramitam no Congresso
e prometem adicionar dificuldades
para as empresas que busquem
terceirizar parte dos funcionários, Um
deles, do deputado Vicente Paulo da
Silva, prevê que uma empresa com
intenção de terceirizar uma atividade
tenha de comunicar o sindicato dos
trabalhadores com seis meses de
antecedência, explicando as razões
que estão levando a tomar a decisão.
O prazo é considerado longo demais,
o que inviabilizaria muitos projetos.
Além disso, a empresa teria de se
comprometer que o salário pago a um
terceirizado não fosse superior a de
um empregado contratante em função
similar. Em bom Português: assim
como no processo de demissão, se
aprovado o projeto vai conferir mais
poder aos sindicatos e, obviamente,
menos autonomia para quem faz a
economia girar.

Em economias modernas, a
terceirização é prática corriqueira.
Estudos europeus mostram que
em vez de ser urna ameaça, essa
forma de trabalho pode ser uma boa
oportunidade profissional. No Brasil,
porém, o assunto é controverso.
Nern sempre ela é utilizada de forma
correta. Somente as atividades-
meio - aquelas que nada têm a ver
diretamente com o negócio, serviços
de limpeza, por exemplo - podem
ser terceirizadas. Há quem conteste.
É comum ver supermercados com
todos os operadores de caixas



terceirizados. Se a finalidade
desses estabelecimentos é vender,
obviamente, precisam de alguém para
receber. A dúvida é se o recebimento
não é essencial a um negócio
tipicamente de vendas diretas aos
consumidores.

Há cerca de um ano, a Elektro,
distribuidora de energia elétrica
que atua no interior paulista e
Mato Grosso do Sul, foi acionada
na Justiça pelo Ministério Público
do Trabalho, que entendeu que
a contratação de empresas para
serviços de manutenção em sua rede
e inspeção dos medidores de energia
nas casas dos clientes era uma forma
de infringir a lei. No parecer do
Ministério Público, essas atividades
são essenciais. Porém, diante do
avanço das técnicas administrativas e
modernidade do mundo empresarial,
é difícil conceber que urna empresa

do porte da Elektro não saiba o
que pode ou não ser delegado a
terceiros. As empresas por ela
contratadas são obrigadas a manter
os funcionários registrados, de acordo
com a Consolidação das Leis do
Trabalho. Para garantir transparência,
os contratos prevêem que elas
somente recebam pelos serviços
prestados depois de comprovar os
pagamentos dos funcionários e das
obrigações previdenciárias. Logo, o
questionamento a que a Elektro foi
submetida não está na sonegação
de impostos ou na contratação de
empresas que não cumprem com
as obrigações trabalhistas, mas em
interpretações que transformam a
terceirização em transgressão à lei.

Mas, um fato não pode ser negado:
a terceirização é um fenômeno
mundial. Acompanhando a tendência,
no Brasil, de acordo com pesquisa

realizada pelo Instituto de Pesquisas
Econômicas Aplicadas (Ipea) para
o Sindicato dos Empregados em
Empresas de Prestação de Serviços,
são 7 milhões de profissionais que se
encontram nessa situação. Traduzindo
em números: de cada quatro postos
de trabalho formais criados no Brasil,
um é gerado por empresas prestadoras
de serviços a terceiros. No resto do
mundo, são cerca de 375 milhões.
Isso revela outro dá"do, o de que a
terceirização pode ser transnacional.
Segundo Márcio Pochman,
coordenador do estudo e presidente
do Ipea, a terceirização entre países é
um imperativo econômico e o Brasil,
por precarizar a rnão-de-obra e por
não ter um plano de especialização em
áreas de tecnologia e de manufatura
para competir nesse ambiente, está
perdendo a oportunidade de atrair
postos de trabalhos criados por
empresas estrangeiras. L
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