ENFOQUE SINAPEL
09/10/2018
Ed. 10/2018

Futuro Desafiador
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A pauta desta semana em todas as mídias é o resultado das eleições e o segundo turno.
Houve surpresas no pleito do último domingo, com a não eleição de nomes conhecidos
da política brasileiras e partidos ganhando mais representatividade. O panorama revela
que o povo quer mudanças, mas é muito difícil prever o que vem por aí.
Temos que observar com atenção principalmente as propostas dos presidenciáveis;
refletir sobre o impacto das mudanças na sociedade, na economia, na educação, no
trabalho; analisar se serão viáveis ou não.
Neste momento vamos nos ater, de forma não aprofundada, a apenas um aspecto que
nos diz respeito de forma muito direta, a Legislação Trabalhista. Era imprescindível a
modernização e de fato o novo texto veio com boas novas, porém, há pontos que
precisam ser revistos. Precisamos nos posicionar quanto a esta revisão que interfere de
forma muito direta nas atividades empresariais e no nosso dia-a-dia.
Há um acelerado processo de mudanças nos desafiando, com grande destaque para
inovação tecnológica: inteligência artificial, carros elétricos e autônomos, realidade
virtual e vai por aí afora. Os recursos humanos são a peça mais importantes dessa
engrenagem, mais do que nunca, se faz necessário rever as relações entre capital e
trabalho. O ciclo de desenvolvimento é apoiado na regra básica: emprego gera renda
para consumo e movimenta a economia.
Vamos pensar nesta questão e também nas demais que o nosso País precisa para a
retomada do desenvolvimento. Precisamos continuar fortalecendo as entidades que nos
representam e efetivamente nos oferecem benefícios indispensáveis ao bom
andamento dos negócios. Se faz necessário acompanhar o dinamismo dos fatos e nos
prepararmos de forma ininterrupta para superar os desafios do futuro.
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