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❖Redução de custos do trabalho/produção;

❖Facilidade na contratação e demissão;

❖Indução a negociações precárias;

❖Diminuição e enfraquecimento das entidades de representação de classe;

❖Fim dos litígios judiciais;

❖Fim da proteção ao emprego;

❖Remuneração pelo trabalho.

Reformas em escala Global



Reformas em escala Global

❖74% trataram de jornada de trabalho;
❖65% contratos de trabalho temporário;
❖62% demissões coletivas;
❖59% contratos permanentes;
❖46% negociações coletivas e;
❖28% outras formas de emprego.



Economia Colaborativa



SERVIÇOS



Economia Colaborativa
•Novos modelos de negócios

•Prestadoras de Serviços
• Fomentadoras de Mercado
•Provedoras de Plataformas

Carros, alimentos, serviços, motos, moradia, informação, tecnologia, podem ser compartilhados.    





❖MEI – Micro Empreendedor Individual

❖Salão Parceiro

❖Corretor Associado

❖Trabalho Intermitente

❖Tele-trabalho

❖Terceirização

❖Autônomo exclusivo

UBERIZAÇÃO

EMPREGO TRABALHO ESTADO

REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO E O ESTADO AUSENTE DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS



RENDA BÁSICA UNIVERSAL - RBU

O Banco Mundial estima que, devido à evolução da tecnologia, 
a automatização pode cortar 68% dos empregos na Índia

Finlândia
O programa piloto 
para implantar uma 
renda mínima 
universal; 2 mil 
finlandeses escolhidos 
aleatoriamente vão 
receber cada um 560 
euros (R$ 1.918) 
mensais.

Canadá
A província de Ontário, 
no Canadá, iniciou um 
projeto piloto, o 
cidadão recebe 
estando eles 
empregados ou não. O 
custo do programa 
chega a US$ 18 
milhões (R$ 58,6 
milhões).

Holanda
Holanda realiza um 
experimento de dois 
anos pelo qual 300 
moradores de Utrecht e 
de outras cidades 
próximas receberão de 
900 euros (R$ 3.079) a 
1,3 mil euros (R$ 4.447) 
por mês.



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

❖Atividades controladas e/ou fiscalizadas por máquinas;
❖Substituição dos trabalhadores;
❖Atividade humana é produto;
❖Legislação protege as empresas.



SINDICATOS

➢Colocados para fora do jogo;
➢Relação cada vez mais individual;
➢Dificuldade de comunicação com o novo trabalhador;
➢Desconhecimento do novo mundo do trabalho;



REALISTAS

• Realistas acreditam que serão bem sucedidos, mas 
sabem que para isso precisam fazer acontecer. 

IRREALISTAS

• Irrealistas, por outro lado, acreditam que o sucesso vai 
surgir do nada.





Obrigado

www.contatosassessoria.com +55 61 9871-7730

Saiba mais como 
promovemos 

relacionamento 
governamental


