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     1 – Como será o Trabalho e como sabê-lo 
Uma reflexão introdutória sobre o futuro como  direito social. 
O futuro não é o que alguns ideólogos de direita querem que 
seja. Aí reside a luta ideológica de ontem, de hoje e de amanhã. 
O debate abrange: 
-  as tendências organizacionais que vão sendo imputadas à 
força, na égide de uma propaganda em massa; 
- as tendências tecnológicas, sórdidos projetos que tentam nos 
fascinar travestidos como obras de ficção científica que já 
existe, portanto é inevitável; 
E agendas sociais, pois nesses dois aspectos, obviamente 
deixaram os trabalhadores de lado... 
      

     2 – Tendências Organizacionais 
2.1 Nova contratação   
QQisso = o progresso exige as reformas trabalhistas.  
Classificação: HPBD (história para boi dormir) 
Começa pela “nova CLT” e deve seguir goela baixo como 
purgante. Boas chances de virar sangria desatada. Os efeitos 
“clínicos” são tão enganadores como essas práticas antigas 
também eram. 
 

2.2 A Nova Oficina Pessoal / Artesanal  
QQisso = incrementação das oficinas de fundo de quintal com 
equipamentos modernos.  
Classificação: CV (conto do vigário)  
Um imenso mercado de vendas para incrementar as oficinas de 
fundo de quintal com equipamentos redirecionados, decorados 
e financiados a perder de vista, encalacrando o trabalhador para 
o resto da vida ou jogá-lo de vez na informalidade... 
 

2.2 Home office – escritório em casa  
QQisso = estruturas residenciais para o trabalho. 
Classificação: IG (ingenuidade galopante) 
Apregoando ser melhor trabalhar em casa e assim já 
preparando sua demissão disfarçada de “autonomia” se 
consegue ampliar as vendas de equipamento de escritório para 
a casa das pessoas, ao invés de investir em transporte público. 
As fotos de catálogo são belíssimas... inclusive o comercial do 
carro que você quer comprar apesar de não mais precisar dele... 
 

2.3 Co-working – o escritório ocasional 
QQisso = Um home-office alugado por Hora. 
Classificação = FN (Fake News) 
O Motel Profissional dos RV´s, Corretores e similares. Várias 
salas desconfortáveis e reproduções das antigas salas de 
computadores, locais descontraídos e péssimos para trabalhar, 
um horror. Sem contar que os empregados destes lugares não 
têm lugar fixo, pois tudo ali se aluga.  

 

     3 – Tendências Tecnológicas  
3.1 Maquinário “inteligente” 
QQisso = Máquinas capazes de tomar decisões.  
Classificação JE (jornada nas estrelas, pelo menos o lugar se 
chama “enterprise”) 
Como fechar automaticamente seu trabalho sem salvá-lo e 
ainda enviar irritantes mensagens de erro. Interessante se for 
bem-feita, perigosíssimo se for pela cabeça da engenheirada 
embevecida. O acidente do AF442 (Rio-Paris) decorreu deste 
tipo de loucura. 
 

3.2 Robótica colaborativa  
QQisso = robôs que são instalados como máquinas que 
realizam tarefas dentro de um processo onde existem posições 
humanas. 
Classificação: J3D ( Os Jetsons em versão 3D legendada) 
Tendência decorrente do fracasso relativo das máquinas 
“inteligentes” nas grandes montadoras.  
Tem futuro, se os níveis de arroganância e os graus de teimosia 
baixarem consideravelmente. 
 

3.3 Sistemas Físico-Cibernéticos  (Industry 4.0) 
QQisso = Maquinário acionado por internet.  
Classificação: A2.0 (Avatar 2.0) 
Uma bela propaganda alemã, com irretocável arte gráfica em 
catálogos caprichados que se tornou coluna de jornal paulista. 
Uma espécie de volta ao Paraíso, sem maçãs nem cobras, 
porém com versões para baixar em Android e IOS e poder 
comandar as coisas via Internet. 
      

     4 – Agendas Sociais  
Um breve relato dos esforços mundiais de contraposição ao 
arrastão ideológico desta filmoteca de horror. 
 

4.1 A OIT e Os diálogos globais do trabalho 
Um quadro-resumo das ações encetadas 

• Trabalho e sociedade  

• Trabalho digno  

• Produção e organização do trabalho  

• Governança do trabalho  
 

4.2 -  A OIT e o futuro do trabalho 
Este é o ano do centenário da OIT e não vamos deixar passar 
em branco. Desde 1919 os direitos dos trabalhadores em todo 
o mundo são um dos pilares das Nações Unidas. 
 

4.3 A Força de Trabalho da IEA (IEA TF FoW)  
Onde estou atuando agora... detalhes do projeto. 
 

     5 – Em Suma ...  
A luta continua. Aliás, ela nunca parou.  ■■■   

OBS. Os textos expressam a opinião de seus autores, não 
necessariamente coincidente com a dos coordenadores do 
Blog e dos participantes do Fórum Intersindical. A cada reunião 
ordinária, os textos da coluna Opinião do mês são debatidos, 
suscitando divergências e provocando reflexões, na 
perspectiva de uma arena democrática, criativa e coletiva de 
encontros de ideias em prol da saúde dos trabalhadores. 
 

 


