
As previsões sobre o que se tem chamado de Indústria 
4.0 são de muita mudança nos nossos hábitos, nas 
relações de trabalho e no comportamento do consumidor. 
Algumas são aterrorizantes e, outras, magníficas. Estima-
se, por exemplo, que mais de 800 milhões de empregos 
do mundo sumirão até 2030 (e entre 30% a 50% dos 
empregos, até 2055), enquanto a tecnologia oferecerá 
várias facilidades ao ser humano, em face do avanço da 
robótica, das invenções promovidas pela eletrônica e pela 
informática etc. Isso afetará sensivelmente as relações de 
trabalho e o nosso modo de vida. 

Estamos preparados?

Não, não estamos. E os sindicatos muito menos. O mundo 
do trabalho terá bastante material novo com que lidar; 
os fundamentos do Direito do Trabalho deverão mudar; 
a legislação vigente será insuficiente para regular as 
relações futuras. Enfim, muitos desafios se aproximam. E 
chegam a passos largos. 

Mas não é nossa intenção, em seminários e palestras, ir tão 
a fundo nestes desafios da indústria 4.0, embora o tema 
seja tocado com certa sutileza. Há aspectos da tecnologia 
que já estão disponíveis no mercado, na realidade atual, e 
ainda não são utilizados pelos sindicatos, ou somente por 
bem poucos deles. Há uma subutilização. São mecanismos 
e ferramentas que podem facilitar a comunicação com a 
base dos representados, promovendo rapidez, eficiência, 
transparência e reduzindo custos. 

Estes aspectos da relação entre os sindicatos e seus 
representados são essenciais para a superação da atual 
crise de representação (e, mesmo, de legitimidade), além 
das dificuldades econômicas que os cercam. 
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Um problema palpável e pertencente ao quotidiano 
sindical, por exemplo, é a realização de assembleias, cada 
dia mais esvaziadas e onerosas. Principalmente no âmbito 
das Confederações e das Centrais, assembleias presenciais 
são extremamente onerosas. Será possível realizá-las por 
mecanismos eletrônicos, como a videoconferência ou 
mediante participação pelo site da entidade? De que os 
sindicatos necessitam para realizar consultas à categoria 
por via eletrônica? A legislação atual permite estes 
expedientes? Ainda faz sentido a publicação de editais 
no Diário Oficial ou pode ser substituída por instrumentos 
mais próximos do trabalhador, menos formais e menos 
onerosos? 

Outro tema de suma importância para os sindicatos são 
as eleições eletrônicas, em substituição ao atual modelo 
de cédulas físicas. São confiáveis? Como podem ser 
introduzidas? Quanto custam? 

É possível, ainda, estabelecer sistema mais simples de 
cobrança de contribuições e obtenção de doações, por 
via eletrônica. 

Bom, temos muito a conversar. Se quiser ouvir mais, 
participe de nossos eventos, seminários e palestras. 

• Palestra: 01h40min 
• Público alvo: sindicalistas
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