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Enquanto o Fórum Nacional de Trabalho se reúne para discutir a reforma trabalhista e a 
conseqüente redução da jornada de trabalho, executivos apostam que a proposta é inviável de ser 
implementada dentro das empresas. Além de incentivar demissões, a medida, se obrigatória, 
pode provocar mudanças no modelo de gestão já adotado pelas companhias.  
 
A tendência, de acordo com os executivos da Amil, Petroflex, Ipiranga e Nasajon Sistemas, é 
sobrecarregar os funcionários que permanecerem, aumentar o número de horas extras e fazer as 
empresas adotarem artifícios administrativos como a criação de uma segunda razão social para 
manter os profissionais trabalhando oito horas diariamente.  
 
- Seria um retrocesso para o mercado de trabalho adotar uma medida tão ditatorial. Os 
profissionais já empregados, provavelmente, passariam a ter dois vínculos empregatícios e o 
número de vagas não se alteraria por causa da adoção da nova política. Além do mais, afetaria 
ainda a produtividade provocada pela desmotivação pelo corte salarial - prevê Claudio Nasajon, 
diretor da Nasajon Sistemas, que tem 104 funcionários na empresa.  
 
Aumento de vagas só com incentivos fiscais  
 
O primeiro passo do Governo para contar com o apoio das empresas nesta empreitada, segundo 
Ivânia Morgado, gerente de Recursos Humanos (RH) do Grupo Amil no Rio, seria negociar 
incentivos fiscais para as que reduzissem a jornada de trabalho, mas em contrapartida 
aumentassem o quadro de funcionários.  
 
- Na contabilidade de uma companhia, um profissional custa o dobro do seu salário e, por isso 
tende-se a optar por pagar horas extras ao já contratados ao invés de aumentar o efetivo. Se 
houver um estímulo talvez seja possível tirar esta idéia do papel, mas caso contrário acho difícil - 
explica a executiva.  
 
De uma forma ou de outra, as práticas gerenciais precisariam ser alteradas para adequar-se às 
possíveis modificações da lei trabalhista. Isso poderia refletir, inclusive, em modificações dos 
direitos do funcionários.  
 
A questão torna-se ainda mais delicada diante de um mercado de trabalho com quadros de 
funcionários cada vez mais enxutos.  
 
- A necessidade e a dinâmica de cada empresa teriam que ser analisadas isoladamente. Há 
aquelas que só podem funcionar no horário comercial e outras que mantem suas unidades de 
produção a pleno vapor durante mais horas. As empresas e o Governo precisam estar com seus 
objetivos alinhados - afirma Ivânia, confirmando a provável mudança na forma de gerir o capital 
humano nas companhias brasileiras.  
 
Profissionais seriam ainda mais cobrados  
 
No mesmo caminho, o gerente de desenvolvimento de RH da Ipiranga Luiz Fernando Barroso 
reforça que a redução de jornada de trabalho é algo inviável nos dias atuais.  
 
- Até porque as empresas estão cada vez mais exigentes e os profissionais, por sua vez, 
incumbidos de alcançar metas mais agressivas - diz Barroso.  
 
Além do mais, não faz sentido aumentar o efetivo para executar um serviço se este pode ser feito 
por uma equipe menor.  
 



- Esta sugestão já é antiga, mas nunca gerou os resultados esperados. Tende até a causar um 
desaquecimento da economia, já que as pessoas perderão renda com o corte nos rendimentos 
mensais. Não acredito que seja a solução mais viável para reduzir o problema do desemprego no 
País - atesta o gerente de desenvolvimento de RH da Ipiranga.  
 
A preocupação do Governo em movimentar o mercado de trabalho é compreensível. Porém, o 
aumento do número de oportunidades de empregos, de acordo com João Teixeira, gerente de RH 
da Petroflex, deveria estar associado ao aquecimento da economia.  
 
- Desta maneira, o incremento do nível de empregos seria uma conseqüência natural. A reforma 
da previdência e a fiscal tendem a contribuir com esta reviravolta que o Governo espera - conclui 
Teixeira.  
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