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 ARTIGO DA SEMANA 
O ANO EM QUE TUDO CONTINUARÁ MUDANDO 

 

 

“Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. 

Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo” 

Raul Santos Seixas. 

 

Antes de mais nada, é preciso dizer que, escrever um texto que inicia com o título “Tendências 

...” nos remete automaticamente à ideia de olhar para o para-brisa, para frente. Entretanto, 

nunca foi tão importante e obrigatório, olhar para o espelho retrovisor, ao tentar entender o 

que foi o ano anterior - que mudou para sempre nossas vidas - e como ele nos trouxe até aqui. 

Por quê? Porque era necessário sobreviver. 

No mundo do trabalho, 2020 foi o ano da RELATIVIZAÇÃO, de conceitos e da legislação, trazida 

principalmente pelas Medidas Provisórias: 

 927 (teletrabalho, antecipação de férias e feriados, suspensão temporária de partes das 

regras de saúde e segurança no trabalho); 

 936 (redução de jornada e salário, suspensão temporária do Contrato de Trabalho, 

instituição do Benefício Emergencial); 

 959, que, entre outros aspectos menos significativos, regulamentou partes da 936 e 

prorrogou o vacatio legis da Lei 13.709/2018 - leia-se Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais, LGPD - só para ficar entre as principais alterações e; 

 982, que dispôs sobre o recebimento do Benefício, através da poupança social digital. 

Tudo isso ocorreu em menos de três meses. Em outras palavras, num cenário de absoluta 

queda de receita para muitas EMPRESAS. Além de manter operando todos os subsistemas de 

Recursos Humanos e de preservar o alinhamento das estratégias de pessoas com aquelas do 

negócio, foi necessário implantar mudanças radicais, as quais, em tempos normais, levariam 

anos para serem concretizadas ou talvez nunca o fossem. 

Essas ações rápidas foram necessárias para que os negócios encontrassem condições mínimas 

de continuidade. 

Para quem ainda discutia, no contexto pós-Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), a 

prevalência do negociado sobre o julgado, a resistência dos tribunais às recentes mudanças 

etc., foram muitas e muitas alterações, repletas de significado e impactos sobre as relações 

capital X trabalho, muitas das quais com grande possibilidade de permanecerem para sempre 

no ambiente corporativo, ainda que parcialmente. 
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O que começou como ação temporária, por pura questão de SOBREVIVÊNCIA, permanecerá. Dito 

isto, vamos ao CENÁRIO que imagino para 2021: 

 INVESTIMENTOS PRODUTIVOS: O ano começou promissor, mas os desencontros sobre questões 

como, a origem das vacinas, o Plano Nacional de Vacinação e as diferentes estratégias, em 

cada nível de Governo, sobre como enfrentar a pandemia, alteraram o quadro. O que era 

para ser exclusivamente TÉCNICO - uma questão de saúde pública, transformou-se em uma 

QUESTÃO POLÍTICA. O ambiente tornou-se menos estável e, como todos sabemos, o 

INVESTIMENTO reage à instabilidade, ou seja, ele foge. 

 PERFIL DOS PROFISSIONAIS: Segundo o relatório “Future of Jobs 2020”, do Fórum Econômico 

Mundial, metade dos trabalhadores do planeta precisarão se REQUALIFICAR até 2025. Isso 

indica que este fato já é uma realidade em 2021 e que ele se agravará nos próximos anos. 

No Brasil, em particular, essa situação não é diferente e, talvez, seja até mais grave, dada a 

falta de investimentos em QUALIFICAÇÃO profissional e em EDUCAÇÃO, em última instância. 

Estamos falando da necessidade imperiosa de adquirir, em pouco tempo, novas 

habilidades técnicas (inteligência artificial, programação, experiência do cliente) e sócio 

emocionais (criatividade, inteligência emocional, pensamento analítico e liderança). 

 AMBIENTE SINDICAL: Menos investimentos e empregos contribuem para o agravamento do 

QUADRO DE DESEMPREGO, que já soma mais de 14 milhões de pessoas no país. Neste 

contexto, de maior procura do que oferta, mesmo os Sindicatos que mantiveram a 

representatividade real de suas categorias estão enfraquecidos e têm pouca margem de 

manobra, após a extinção do IMPOSTO SINDICAL, em especial aqueles de menor porte. 

O IBGE aponta que o número de trabalhadores sindicalizados se reduziu em 21,7% (cerca de 

2,9 milhões de trabalhadores) desde a Reforma Trabalhista. Este aspecto do cenário traz à 

memoria o que já afirmava Leôncio Martins Rodrigues em seu livro “Destino do 

Sindicalismo” (EdUSP, 1999): “Nunca o futuro dos Sindicatos foi tão incerto.” 

Em resumo: Temos poucos RECURSOS e muito a fazer em termos de QUALIFICAÇÃO profissional, 

bem como menor resistência às INICIATIVAS criadas pelas EMPRESAS para melhorar a sua 

PRODUTIVIDADE e COMPETITIVIDADE, a fim de sair da pandemia mais fortes do que os concorrentes. 

Vamos, então, aos pontos de atenção para 2021: 

 O primeiro a ser destacado é que errará quem achar que é hora de aproveitar-se de 

Sindicatos enfraquecidos, para impor a visão da EMPRESA quando das negociações, sejam 

elas Acordos ou Convenções Coletivas, ou mesmo em assuntos pontuais, ao longo do ano. 

Sim, é possível e necessário corrigir distorções do passado, mas as palavras de ordem 

serão: equilíbrio e parceria. Sempre importantes e nunca tão necessárias. O mesmo 

espírito de PARCERIA deverá orientar as ações internas às EMPRESAS, no que tange às 

RELAÇÕES TRABALHISTAS e à GESTÃO DE PESSOAS. 

 Devemos introjetar as lições do passado recente, ou seja, as da pandemia, para lembrar o 

destaque que tiveram, no campo das relações de trabalho, as EMPRESAS que souberam 

manter ou elevar o nível de BEM-ESTAR e a transparência da COMUNICAÇÃO com suas EQUIPES 

nos momentos mais sérios dessa crise. O inverso também ocorreu para aquelas que não 

deram atenção a esta necessidade. 
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 Além disso, é forçoso lembrar que Millennials já representam uma parcela significativa da 

FORÇA DE TRABALHO em atividade. Estudos mostram que eles representarão cerca de 75% até 

2030. Eles são profissionais que desejam que os valores da EMPRESA estejam alinhados com 

os seus próprios e estão dispostos a mudar de emprego, sempre que sentirem que essa 

SINTONIA está ameaçada. Millennials, mais do que emprego, buscam UMA CAUSA. 

EMPRESAS e LÍDERES que não “sentirem” essa MUDANÇA terão mais dificuldade para 

rentabilizar seus investimentos em QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, tendo em vista a ampliação 

tanto dos índices de turn-over quanto da insatisfação no ambiente de trabalho e a 

consequente redução do nível de ENGAJAMENTO. 

 A manutenção do nível de investimento em QUALIFICAÇÃO é fundamental, não apenas para 

reter profissionais, mas - sobretudo - para que a FORÇA DE TRABALHO seja capaz de entregar 

PRODUTOS & SERVIÇOS com qualidade crescente e custos decrescentes. Fazer mais com 

menos, ainda é a melhor definição de PRODUTIVIDADE. 

 Aos LÍDERES reserva-se um papel especial, ou seja, daqui para frente e mais do que nunca, 

ele implicará na ideia de aproximar-se e aproximar pessoas. O LÍDER em relação à sua 

EQUIPE e esta entre os seus INTEGRANTES. 

 Os Profissionais de RH em particular, têm PAPEL fundamental nesse processo. Manter as 

boas PRÁTICAS, além e acima do simples discurso chavão que afirma serem “as PESSOAS o 

nosso maior ATIVO” e, por esta via de ação, consolidar o PAPEL ESTRATÉGICO que sempre 

almejaram e que, de certa forma, conquistaram nas EMPRESAS, desde o início da COVID-19. 

Recrutar, selecionar, treinar, desenvolver, remunerar, prover benefícios, reter, avaliar 

desempenho, serão ações muito mais sofisticadas, que irão muito além de números 

aceitáveis inseridos em um dashboard. 

Estas ações deverão ser pensadas em seu significado maior, que é manter pessoas 

satisfeitas e engajadas com os RESULTADOS que a EMPRESA precisa para ser cada vez melhor. 

 Manter os processos, práticas e políticas de RH “humanizadas”, não pode ser um MODISMO 

e muito menos uma expressão vazia. Deve consolidar-se como uma razão de ser da ÁREA, 

focada em atender o anseio das PESSOAS de, cada vez mais, serem compreendidas e 

valorizadas, em especial nesse momento em que a PRESERVAÇÃO DA SAÚDE dos 

colaboradores, torna-se um tema de discussão obrigatória nas Organizações. 

Esse 2021 será um ano de consolidação das MUDANÇAS recentes, de mostrar-se aberto a outras 

que virão. Não será um ano fácil, mas provará a muitos de nós, o valor de desaprender, de ser 

flexível e resiliente, para então APRENDER DE NOVO. Tantas quantas forem necessárias. 

Começamos esse ARTIGO com uma música e terminaremos com outra. De caminho e de 

esperança. 

“Tudo é uma questão de manter, 

a mente quieta, a espinha ereta 

e o coração tranquilo.” 

Walter Franco 
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Hudson Carvalho - DIRETOR DA UNIDADE ABCD PAULISTA E BAIXADA SANTISTA DA  GESTÃO 

ORGANIZACIONAL, é Engenheiro e foi Executivo em Recursos Humanos com atuação em grandes 

corporações - hudson.carvalho@wisdom.com.br 

 

PALAVRAS CHAVE: acordos, ativo, bem-estar, benefício emergencial, capital X trabalho, 

competitividade, comunicação, contrato trabalho, convenções coletivas, criatividade, 

dashboard, desemprego, educação, engajamento, força trabalho, future of jobs, gestão 

pessoas, imposto sindical, inteligência artificial, inteligência emocional, liderança, LGPD, 

medida provisória, millennials, modismos, mudança, pandemia, papel estratégico, parceria, 

pessoas, poupança social digital, produtividade, produtos & serviços, redução jornada, redução 

salário, reforma trabalhista, relações trabalhistas, requalificação, resultados, sindicalismo, 

teletrabalho, tendências, turn-over, valores. 
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