
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico em Recursos Humanos 

Flávia Maria de Moura Silva Brito 
 
 
 
 

2014 

Relações Trabalhistas 



 

 

 

 

  



 

 

Presidenta da República 
Dilma Vana Rousseff 
 
Vice-presidente da República 
Michel Temer 
 
Ministro da Educação 
José Henrique Paim Fernandes 
 
Secretário de Educação Profissional e 
Tecnológica 
Aléssio Trindade de Barros 
 
Diretor de Integração das Redes 
Marcelo Machado Feres 
 
Coordenação Geral de Fortalecimento 
Carlos Artur de Carvalho Arêas 
 
Coordenador Rede e-Tec Brasil 
Cleanto César Gonçalves 

 
 
 
 

Governador do Estado de Pernambuco 
João Soares Lyra Neto 

 
Secretário de Educação e Esportes de 

Pernambuco 
José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira 

 
Secretário Executivo de Educação Profissional 

Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra 
 

Gerente Geral de Educação Profissional 
Josefa Rita de Cassia Lima Serafim 

 
Coordenador de Educação a Distância 

George Bento Catunda 
 
 

 
 
 
 
 

Coordenação do Curso 
Carlo Martins Pacheco 

 
Coordenação de Design Instrucional 

Diogo Galvão 
 

Revisão de Língua Portuguesa 
Eliane Azevedo 

 
Diagramação 

Klébia Carvalho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................................ 3 

1. COMPETÊNCIA 01 | COMPREENDER O VALOR DO CAPITAL HUMANO NA ORGANIZAÇÃO 5 

1.1 Desenvolvimento do Conhecimento Individual ..................................................... 8 

1.2 Desenvolvimento do Conhecimento Coletivo ........................................................ 9 

1.3 Competências - Conceito ..................................................................................... 11 

1.3.1 Competências Especializadas ............................................................................ 13 

1.3.2 Competências Generalizadas ............................................................................ 13 

2. COMPETÊNCIA 02 | COMPREENDER O PANORAMA GERAL SOBRE GLOBALIZAÇÃO E AS 

RELAÇÕES TRABALHISTAS ...................................................................................................... 15 

2.1 Conceitos Básicos das Relações Trabalhistas ....................................................... 20 

3. COMPETÊNCIA 03 | ENTENDER AS PREOCUPAÇÕES NA ESFERA TRABALHISTA, 

PRINCÍPIOS DO DIREITO, CONVENÇÃO COLETIVA E ACORDOS ............................................. 26 

3.1. Princípios Gerais do Direito ................................................................................. 26 

3.2 Princípios Específicos do Direito do Trabalho ...................................................... 28 

3.3. Convenção Coletiva de Trabalho ......................................................................... 33 

3.4. Acordo Coletivo de Trabalho ............................................................................... 35 

4. COMPETÊNCIA 04 | ENTENDER OS PRINCIPAIS ATOS DE INFRAÇÃO NO TRABALHO E A 

CONSTRUÇÃO DO COMPROMENTIMENTO DOS COLABORADORES ...................................... 37 

PARA REFLEXÃO ...................................................................................................................... 54 

REFERÊNCIAS .......................................................................................................................... 55 

 

 

 

 

 

Sumário 



  
 
 
 
 
 

 

 
3 

Relações Trabalhistas 

INTRODUÇÃO 

Prezado Aluno,  

Estamos iniciando mais uma disciplina do moderno Curso Técnico em RH, que 

abordará especialmente o tema: Relações Trabalhistas.  

Analisaremos a importância do capital humano para o sucesso e 

desenvolvimento das organizações, a fim de que possamos prepará-lo e 

contextualizá-lo com as relações trabalhistas presentes num mundo 

globalizado.  

Nosso estudo tem o intuito de levá-lo a: 1) compreender os principais 

conceitos, normas e fundamentos que regulam as relações entre empregado 

e empregador; 2) apresentar os princípios e garantias pertinentes às relações 

de trabalho e suas consequências e; 3) introduzir as normas trabalhistas, 

convenções e acordos coletivos em casos práticos. 

Você terá uma visão ampla e generalizada das Relações Trabalhistas, seus 

conceitos e sua aplicabilidade no cotidiano organizacional, permitindo, assim, 

a ampliação dos seus conhecimentos para instruí-lo e auxiliá-lo a solucionar 

conflitos na própria empresa quando estes se apresentarem, o que é 

importante para o bom funcionamento do Departamento de Recursos 

Humanos das Corporações.  

Vamos iniciar os nossos estudos?  

Inicialmente, como primeira competência, analisaremos a importância do 

capital humano para o sucesso e desenvolvimento das organizações, uma vez 

que as pessoas podem ser consideradas como o instrumento propulsor da 

evolução gradativa das empresas.   
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Na segunda competência, buscaremos contextualizar o tema das relações 

trabalhistas num mundo globalizado, através de uma análise histórico-

evolutiva do Direito do Trabalho, confrontando-o com as transformações 

sociais.  

Na terceira competência, este caderno de estudos visará introduzir o conceito 

das normas trabalhistas, convenções e acordos coletivos, tão presentes no 

cotidiano das empresas, de modo a facilitar sua compreensão e aplicabilidade 

no exercício das atividades de um RH.  

Na quarta competência, aprofundaremos o estudo dos atos de infração que 

podem ser cometidos pelos empregados, a fim de lhe aproximar da legislação 

trabalhista pertinente ao tema, bem como fundamentar a evolução e 

construção do comprometimento dos colaboradores.  

Sendo assim, o presente material possui o intuito de expandir seus 

conhecimentos para auxiliá-lo na solução de conflitos que podem surgir no dia 

a dia do mundo coorporativo.  
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Organização 

Pessoas 

   
 

1. COMPETÊNCIA 01 | COMPREENDER O VALOR DO CAPITAL 

HUMANO NA ORGANIZAÇÃO 

Durante muito tempo, observou-se que as organizações valorizaram a 

tecnologia, linguagens de programação, hardware e software; mas, tudo isso 

não tinha o menor sentido ou valor se não houvesse capital humano 

capacitado para manipulá-los de forma eficaz. 

No âmbito empresarial atual, o capital humano sem o patrimônio não 

constitui uma organização, bem como o patrimônio sem o elemento humano 

não constitui uma empresa. A empresa, hoje, é considerada o conjunto do 

homem e do patrimônio. O homem é o elemento que dá vida, sentido, 

emoções às empresas, é ele que dá movimento, ou seja, é seu principal 

elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1 – Indivíduos como Centro das Organizações 
Fonte: A Autora (2012) 

 

Não há eficiência se a organização não investir no desenvolvimento do talento 

humano, uma vez que as pessoas podem ser consideradas como o 

instrumento propulsor da evolução gradativa das empresas. 

O investimento em tecnologia poderá desenvolver o crescimento das 

organizações; mas, deverá se tornar bem mais produtivo se os colaboradores 

nas organizações forem muito bem preparados.   
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  Competência 01 

É primordial que as empresas invistam, constantemente, em seu capital 

humano, a fim de que, com isto, viabilize uma evolução gradativa.  

A eficiência, a criatividade, o desempenho, o desenvolvimento e a excelência 

nas atividades desempenhadas pelos colaboradores dependem de 

investimento e, consequentemente, desenvolvimento do capital humano no 

interior das organizações.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Capital Humano e seus Fatores de Influência 
Fonte: A Autora (2013). 

 

Para que aconteça o desenvolvimento do capital intelectual e humano, é 

importantíssimo que a empresa mantenha seus funcionários cientes de todo o 

contexto organizacional.  

Deverá haver uma interação entre empregados e empregadores, informando-

os sobre toda a evolução da empresa, bem como estimular o caráter reflexivo 

e analítico desses colaboradores, fazendo com que eles possam expressar 

seus pensamentos e observações, o que resultará em satisfação, não só do 

próprio corpo de colaboradores, mas, também dos clientes.  

A sincronia harmoniosa dos procedimentos internos de uma organização é 

consequência da adaptação do relacionamento compartilhado entre seus 

colaboradores, funcionários e o conhecimento dos mesmos da prática dessa 

organização.   
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Um capital humano extremamente motivado, não apenas pelos salários e 

benefícios, mas também pelo ambiente prazeroso dentro das organizações, 

faz com que os negócios e o crescimento das empresas fluam e cresçam cada 

vez mais. 

Mas através de que se valoriza o capital humano em uma organização? 

A resposta é óbvia! Através da gestão do capital humano! 

Mas, então, o que é Gestão do Capital Humano? 

É a estratégia utilizada para medir, analisar e avaliar como as políticas e 

práticas pessoais criam valores dentro da organização. Esse tipo de gestão 

cuida de identificar e demonstrar o valor que as pessoas e seus modos de 

operar acrescentam a uma organização, além de fornecer uma ponte entre os 

recursos humanos e a estratégia específica do negócio. A gestão de recursos 

humanos maximiza o impacto da gestão de pessoal nos negócios.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Crescimento das Organizações 
Fonte: Ciclo Vivo (2013). 
 

Você sabia que existem duas formas de investimento no Conhecimento do 

Capital Humano nas Organizações? 

Eles podem ser: 
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 Desenvolvimento do Conhecimento Individual; 

 Desenvolvimento do Conhecimento Coletivo. 

Vamos estudar cada um deles? Avante! 

1.1 Desenvolvimento do Conhecimento Individual 

É aquele conhecimento que é representado pela educação, experiência, 

habilidades e atitudes pessoais dos colaboradores que trabalham na 

organização, vistos isoladamente.  

As pessoas são os pilares da competitividade das organizações, uma vez que 

são fontes de conhecimento e somam suas experiências, valores e intelecto 

para a realização dos objetivos organizacionais, ou seja, podem ser 

consideradas como o capital intelectual das empresas.  

O talento dos colaboradores não só agrega valor à organização, como 

também é primordial para o desenvolvimento desta, uma vez que quando há 

estímulo e reconhecimento, em seu ambiente de trabalho, as pessoas 

exercem suas atividades da melhor maneira possível e com mais afinco, pois, 

se sentem mais felizes.  

 

 

 

 

 

Figura 4 – Conhecimento Individual 
Fonte: Educación  Y Sociedad (2013) 
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O grande desafio de uma empresa, hoje, é ser capaz de atrair profissionais 

qualificados e, desenvolvê-los, a fim de obter um conjunto de aptidões 

capazes de potencializar e difundir o conhecimento, a competitividade e a 

inovação no interior das organizações.   

Todavia, é importante destacar que os colaboradores não são propriedade 

das organizações, pois, o simples fato de contratar pessoas, que passam a 

exercer funções de conhecimentos determinantes para a empresa, não 

concede direito à mesma de agregá-los definitivamente. Esta troca de 

conhecimento, competências e valores, na maioria das vezes, possui o caráter 

temporário, uma vez que, no momento em que o colaborador sai da 

organização, leva essa gama de conhecimentos consigo. 

1.2 Desenvolvimento do Conhecimento Coletivo 

É aquele conhecimento que é representado pelo investimento em educação, 

experiências, habilidades e atitudes, coletivamente.  

Este tipo de conhecimento transforma a organização, que é hierarquizada, em 

uma estrutura mais plana, mais dinâmica e ágil, na qual os trabalhadores 

opinam e, podem até participar das decisões da empresa. Além disso, 

também devem ser levados em consideração o conhecimento e a experiência 

de seus colaboradores, pois existe a valorização da cultura e atualização de 

conhecimentos através da participação em cursos, palestras e leituras. 

As organizações modernas já implantaram políticas favoráveis à criação e ao 

desenvolvimento do conhecimento, mas, é preciso chamar atenção de que 

essas práticas devem ser efetivadas e instituídas no cotidiano das empresas e 

que devem sofrer uma constante transformação, já que o conhecimento 

nunca está completo e sempre se transforma.  

Algumas organizações adotam alguns sistemas de gestão do conhecimento 

para o desenvolvimento do conhecimento e da competência coletiva. 

 
 

Quer saber mais 
sobre o 

desenvolvimen-
to do 

conhecimento 
individual? 

Acesse os links 
abaixo e debata 

conosco no 
fórum desta 

semana! 
http://www. 

brasilescola.com
/ economia/ 

conhecimento-
um-ativo-

imaterial.htm 
http://br. 

monografias. 
com/ trabalhos/ 
caphum/caphum

.shtml 
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Esses sistemas de gestão estão atrelados a uma gestão estratégica de pessoas, 

que precisa necessariamente da colaboração, aprovação e investimento dos 

gestores das organizações, sempre com o objetivo de instituir políticas que 

propiciem a criação e o desenvolvimento do conhecimento de seus 

colaboradores.  

As organizações que valorizam o capital humano levam seus processos 

internos de gestão de pessoas de forma descentralizada, onde a área de 

Recursos Humanos (RH) assume a função de orientar, apoiar e supervisionar 

as atividades e demais áreas da empresa.  

Portanto, caro aluno, você agora pode observar que a empresa ou 

organização que não investir na inovação cultural de seus colaboradores, 

criando novos procedimentos e capacidade de mudança, estará com 

dificuldades num mercado moderno e globalizado, cada vez mais exigente e 

competitivo. 

A eficácia da prosperidade e do crescimento das organizações está 

diretamente ligada à valorização do conhecimento e desenvolvimento cultural 

de seus colaboradores. Cada colaborador, com sua cultura e conhecimentos, 

é importante para a empresa, pois, cada um tem uma função a cumprir, 

desde o mais humilde ao mais graduado. E, somando todos os 

conhecimentos, habilidades intelectivas, culturais, formaremos o 

Conhecimento Coletivo das Organizações. 

 

 

 

 

 
Figura 5 – Foco no Indivíduo x Coletividade 
Fonte: Jornal do Commércio (2013)   

 
 

Quer saber mais 
sobre o 

desenvolvimen-
to do 

conhecimento 
coletivo? 

Acesse os links 
abaixo e debata 

conosco no 
fórum desta 

semana! 
http://www. 

brasilescola.com
/ economia/ 

conhecimento-
um-ativo-

imaterial.htm 
http://br. 

monografias. 
com/ trabalhos/ 

caphum/ 
caphum.shtml 
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A capacidade intelectual dos funcionários, moldada a um sistema de trabalho 

específico, em constante evolução e com métodos adequados, é importante 

para o êxito das organizações, fazendo a diferença entre uma empresa e 

outra. 

1.3 Competências - Conceito 

Caro aluno, podemos entender por Competência o conjunto de 

conhecimentos e habilidades de um colaborador, ou melhor, experiências 

geradoras de vantagens competitivas para o mercado de trabalho.   

Neste contexto, é primordial que as empresas invistam, cotidianamente, em 

seu capital humano, ou seja, no conhecimento e crescimento intelectual de 

seus colaboradores, de modo a viabilizar uma evolução gradativa dos 

mesmos.  

Como mencionado anteriormente, a eficiência, a criatividade, o desempenho, 

o desenvolvimento e a excelência nas atividades desempenhadas pelos 

colaboradores dependem de investimento e, consequentemente, 

desenvolvimento do capital humano no interior das organizações.  

Havendo o crescimento do capital humano, haverá a consequente evolução 

das organizações, afinal, as pessoas são o ponto central de toda e qualquer 

organização.  

Nesta seara de valorização de competências é que o Mercado de Trabalho 

está constantemente à procura de colaboradores que detenham 

conhecimentos e habilidades com Competências Especializadas e 

Competências Generalizadas. 

Agora, caro aluno, observe a Competência que você precisa desenvolver nesta 

nossa semana de estudos! Você está adquirindo a habilidade necessária para   
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compreender o valor do capital humano em uma organização! Trata-se de 

uma Competência Especializada que te habilitará a gerir de forma consciente, 

eficaz e eficiente os recursos humanos de uma organização! E olha que esta 

habilidade, esta Competência Especializada, torna você apto a desenvolver 

Competências Generalizadas nas equipes que você gerir ou das quais venha 

participar! 

Na verdade, o somatório das competências Especializadas e Generalizadas 

recebe o nome de Competência Institucional. 

Vários questionamentos advêm da Competência Institucional, quais sejam:  

 O que leva uma Empresa a ser considerada competente no universo 

onde atua?  

 O que motiva empresas e empresários a oferecer preferência a uma 

prestadora de serviços, frente às demais concorrentes, em face da 

competência declarada?  

 Quais as características que devem ser assumidas, por seus recursos 

humanos, para chegar a essa competência instalada?  

 Quais os atributos que um funcionário deve possuir para fazer parte 

deste time?  

Tais indagações constituem um verdadeiro puzzle (quebra-cabeças) na 

constituição de perfis institucionais e na organização de equipes de trabalho. 

Para chegar à competência, uma empresa deve ser reconhecida como uma 

Organização capaz de atender a diferentes demandas; manter níveis elevados 

de eficiência e qualidade em seus serviços, bem como saber empregar 

tecnologia apropriada ao se destina. 

As Organizações devem buscar um conhecimento coletivo acumulado, 

construído e renovado por todos os  seus colaboradores, assimilado  em  nível   
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individual, a partir das particularidades de cada agente, e disseminados 

segundo o pensamento coletivo. 

E, ainda, procurar estabelecer, individual e coletivamente, formas interativas 

de se relacionar com seu público alvo, vindo a transferir a esse o saber 

acumulado, a fim de que esse venha a ampliar o seu universo existencial e 

suas formas de interação social. 

Vamos entender agora, os conceitos de cada uma? Vamos lá! 

1.3.1 Competências Especializadas  

A Competência Especializada ocorre quando o individuo investe e se ocupa 

apenas de um segmento ou um ramo particular de conhecimento, tornando-

se um especialista ou perito em seu campo de atuação. 

 À guisa de exemplificarmos, temos os profissionais que investem 

exclusivamente em Tecnologia da Informação, pois, tem sua paixão voltada 

aos desafios tecnológicos, e se esforçam para estarem sempre atualizados, 

não ficando, portanto, obsoletos no mercado. A busca pela atualização 

tecnológica específica é constante.  

1.3.2 Competências Generalizadas  

Já a Competência Generalizada ocorre quando o indivíduo investe não só em 

um conhecimento específico, mas também em vários outros segmentos de 

conhecimento, tornando-se mais abrangente e generalista, podendo ser 

considerado um trunfo na organização, pois, terá facilidade de adequação a 

qualquer função. 

Normalmente, o foco maior de um generalista é o negócio, pois a maioria dos 

generalistas possui uma boa visão das organizações como um todo. 
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Desta forma, caro aluno, observamos que todas as organizações precisam de 

pessoas tanto com o perfil especialista quanto o generalista, visto que um 

complementa o outro. 

Desse modo, é de suma importância afirmar que os indivíduos e as 

organizações não podem parar de investir nos conhecimentos, tanto 

específicos como generalizados, para poder continuar inserido, com eficácia, 

no atual mercado de trabalho globalizado e competitivo.  

Portanto, parabéns por estar participando deste curso de Técnico em RH – 

Recursos Humanos. Isto propiciará, no futuro, sua participação no que diz 

respeito às mudanças e transformações ocorridas entre o relacionamento 

entre empregados e empregadores, dirimindo os conflitos existentes nessas 

relações de trabalho e adequando as necessidades do empreendimento às 

pessoas que integram a organização.  
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2. COMPETÊNCIA 02 | COMPREENDER O PANORAMA GERAL 

SOBRE GLOBALIZAÇÃO E AS RELAÇÕES TRABALHISTAS 

 

 

 

 

Figura 6 – O Administrador e o Mundo Globalizado 
Fonte: Jornal Grande Bahia (2012) 

Caro aluno, o processo de globalização no mundo inteiro, juntamente com o 

rápido desenvolvimento tecnológico, impulsionam a economia no comércio 

nacional e internacional, no mercado de trabalho e, consequentemente, nas 

relações trabalhistas. Permite que os países participem das grandes inovações 

tecnológicas, abre as fronteiras para os investimentos, para os 

financiamentos, para o comércio internacional em troca do afastamento do 

Estado das questões trabalhistas e sociais. 

Com esse novo fenômeno da globalização, a economia está em constante 

ascensão. A concorrência entre os países avança, sem fronteiras; e as 

empresas que conseguirem melhor desempenho e flexibilidade para 

atenderem seus clientes, estes, cada vez mais exigentes, serão vitoriosas.  

Os países economicamente considerados ricos, como: os Estados Unidos, 

Japão, Alemanha e, atualmente, China, possuem, também, um índice muito 

elevado em relação ao nível de competências do capital humano.  

O capital humano não é o único fator na saúde econômica de um país, mas é 

um   fator  vital, de  modo  que  a  valorização  e  o  preparo  deste  capital  são   
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objetos de preocupação cada vez maior, pois interferem no crescimento de 

uma nação.  

Esta preocupação também se aplica às organizações/empresas e, você, caro 

aluno, está diante de uma excelente oportunidade de compreender o 

panorama geral sobre a globalização e as relações trabalhistas!  

Assimilar e possuir conhecimento sobre as relações trabalhistas no âmbito 

dos Recursos Humanos de uma organização será de grande importância para 

a sua atuação como colaborador ou gestor de RH, facilitando e tornando o 

trabalho cada vez mais eficiente e eficaz! 

Vamos nos aprofundar mais?  

O capital humano/pessoas sempre foi de extrema importância para o 

crescimento, o desenvolvimento de uma organização/empresa. As pessoas 

passaram a ser um fator importantíssimo para a manutenção do processo de 

competitividade empresarial no mundo de constantes avanços da tecnologia 

e do comércio globalizado e eletrônico. 

Da mesma forma em que houve este crescimento econômico globalizado, 

houve, também, um crescimento gradual, constante e seguro das condições 

sociais e de trabalho; principalmente das relações entre empregados e 

empregadores. 

Por este motivo, as Leis Trabalhistas que regulam as relações de trabalho, por 

serem extremamente sociais, tiveram que se adequar a essa transformação e 

evolução econômica e social.  

O Direito do Trabalho é um Ramo do Direito mutável, que sofre permanentes 

transformações, uma vez que, constantemente, precisa se adequar a essas 

necessidades, evoluções e transformações sociais. 
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Portanto, observa-se que as Relações de Trabalho, entre empregados e 

empregadores, são protegidas pelas Leis Trabalhistas, através da sua 

codificação, denominada CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas, a qual 

busca dirimir, solucionar conflitos que possam vir a existir, bem como, 

proteger e estimular o valor social do trabalho, da dignidade da pessoa 

humana, a erradicação da pobreza, do trabalho escravo e do trabalho do 

menor, além da redução das desigualdades sociais. 

O processo de globalização, também, fez com que houvesse uma paralisação 

ou atraso na evolução da qualidade das relações de trabalho em todas as 

Nações, porque as empresas tiveram a necessidade de reduzir seus custos, 

através da redução de seu número de empregados (quadro funcional), além 

do que, havia uma farta e barata disponibilidade de mão de obra nos países 

menos desenvolvidos. 

Os processos de automação, em razão dos avanços tecnológicos, foram 

proliferando com extrema velocidade. 

Epa! Você sabe o que é automação?  

Não? Então vamos entender o que vêm a ser! 

Automação é o sistema pelo qual os mecanismos controlam o seu próprio 

funcionamento, com a mínima interferência humana. 

Que tal um exemplo? 

Uma fábrica possuía 20 funcionários para contagem de estoque e adquiriu 

uma máquina para exercer a mesma função realizada pelos 20 funcionários, 

necessitando de apenas um deles. A esse processo de substituição dá-se o 

nome de automação. 

Entendeu? Ótimo!   

 
 

Quer assistir um 
filme 

superinteressante 
que retrata muito 

bem estas 
transformações 

sociais e do 
trabalho? 

Assista ao filme: 
TEMPOS 

MODERNOS, de 
produção e 

direção de Charlie 
Chaplin! Vale a 

pena assistir! Não 
deixe de ver! 
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Se você assistiu ao filme sugerido deve ter percebido bem esse fenômeno, 

não é mesmo? 

Atualmente, com o processo de globalização e o livre comércio entre as 

Nações, países ainda considerados do “Terceiro Mundo”, mas, em constante 

expansão econômica, além de venderem e exportarem produtos mais baratos 

para os países mais desenvolvidos ou em desenvolvimento, não levam em 

consideração o modelo de direitos sociais trabalhistas mínimos, utilizando-se 

de precárias condições de trabalho para seus empregados.  

Esta situação é um retrocesso, uma espécie de desenvolvimento social ao 

contrário; mas, que não é o caso do Brasil. 

No art. 1º da nossa Constituição de 1988 (CF/88) encontramos a dignidade da 

pessoa humana e o valor social do trabalho como fundamentos de 

construção da sociedade brasileira, concebida no Estado Democrático de 

Direito. 

Para a nossa Lei maior, o trabalho é compreendido como instrumento de 

realização e efetivação da justiça social, porque age distribuindo renda. 

O conceito de trabalho, contido na expressão “valorização do trabalho”, deve 

ser entendido como um bem juridicamente protegido. Esse bem é o emprego. 

Isso porque, é o emprego, o veículo de inserção do trabalhador no sistema 

capitalista globalizado, e deste modo é possível garantir ao empregado um 

patamar concreto de afirmação individual, familiar, social, ética e econômica; 

preocupação do bem comum da nossa magna carta. 

No Brasil, cada vez mais, as organizações estão investindo em uma forma de 

crescimento conjunto, com parcerias entre os colaboradores e as empresas; 

e, um constante estímulo e investimento em conhecimento, para que as 

empresas sejam mantidas sempre com crescimento econômico competitivo, 

graças à interferência do Direito  do Trabalho. que é um núcleo  de resistência   

 
 

Leia mais 
sobre o valor 

social do 
Trabalho na 

CF/88, 
acessando o 
link abaixo: 

http://www. 
planalto.gov. 
br/ccivil_03/ 
constituicao/ 
constituicao. 

htm 
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ao dito “capitalismo selvagem”, onde o lucro justifica tudo, inclusive a 

exploração sem limites da força de trabalho.  

As organizações, para sobreviverem, neste modelo econômico competitivo, 

que exige produtos e serviços com alta qualidade e preços cada vez menores, 

dependem da contribuição, colaboração e satisfação, no trabalho, de seus 

colaboradores/empregados, de todos os níveis hierárquicos. 

Os trabalhadores, também denominados de “Capital Humano”, na medida em 

que são posicionados como um “diferencial competitivo” dentro das 

organizações, conquistam mais liberdade para planejar, criar e executar suas 

atribuições; bem como, chegam a conquistar mais independência para, em 

certos casos, tomarem decisões e colherem os benefícios do constante 

investimento das empresas em educação e treinamento.   

Nesse diapasão, os trabalhadores passaram a ser parceiros das organizações, 

participando, muitas vezes, dos lucros e resultados das empresas. Desta 

forma, trabalhando com satisfação, e havendo, também, um maior respeito e 

valorização dos direitos trabalhistas individuais, consequentemente, se terá 

uma maior empregabilidade para pessoas que dominam várias competências 

e que continuam se especializando. 

 

 

 

 

 

Figura 7 – A globalização da Revolução 
Fonte: Povos. Brasil (2012) 
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É preciso chamar atenção de que a globalização trouxe perspectivas 

inovadoras quanto à valorização e desenvolvimento do capital humano. 

Todavia, em contrapartida, também ocasionou certa redução dos níveis de 

proteção trabalhistas, uma vez que a forma de produção mundial foi 

remodelada, passando a ser fragmentada.  

Diante disso, ocorreu uma redução do poder de representatividade sindical, 

que tinha muita força, anteriormente, no período em que as leis trabalhistas 

foram instituídas.  

O poder negociável dos sindicatos foi enfraquecido, voltando-se apenas para 

a tutela da manutenção do emprego.  

O Direito do Trabalho tradicional passou a ser considerado um privilégio, mas, 

o objetivo de alcançar a regulamentação de todas as atividades laborais ainda 

persiste.  

2.1 Conceitos Básicos das Relações Trabalhistas  

Com certeza você, caro aluno, saberia explicar qual a diferença entre a figura 

do empregado e a do empregador/empresa, de acordo com suas experiências 

já vivenciadas, ou mesmo através das experiências de seus familiares ou 

amigos.  

Saber diferenciar a figura do empregado e a do empregador é primordial para 

entender todas as regras e implicações relacionadas às relações trabalhistas, 

principalmente, no âmbito dos Recursos Humanos de uma organização!s de 

seus familiares ou amigos.  

Sendo assim, será de grande importância para o desempenho das suas 

atividades, tanto como colaborador, quanto como gestor de RH. 

Mas, qual será o conceito dessas figuras para a legislação trabalhista?  
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A definição de empregado e empregador é tão importante, na esfera 

trabalhista, que foi abordada logo nos primeiros artigos da CLT, 

especificamente no 2º e 3º artigos, que afirmam: 

 
Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual 
ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade 
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação 
pessoal de serviço. 
Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que 
prestar serviços de natureza não eventual a 
empregador, sob a dependência deste e mediante 
salário. 

 

Vamos analisar detalhadamente os artigos acima?    

Entende-se por empregador toda empresa, seja individual ou coletiva, que ao 

assumir os riscos de sua atividade econômica, admite (contrata o empregado 

para a prestação dos serviços), assalaria (realiza o pagamento de 

salários/remuneração pelos serviços prestados) e dirige uma prestação 

pessoal de serviço (administra a empresa).  

É o empregador/empresa que possui o poder diretivo, ou seja, de dirigir, 

orientar, fiscalizar e, inclusive, punir seus empregados. O fundamento desse 

poder diretivo do empregador está no risco do negócio, assumido 

exclusivamente por ele, ou seja, cabe à empresa responder por seus próprios 

resultados, arcando sozinha seus lucros ou seus prejuízos.  

Entende-se por empregado toda pessoa física que presta serviços de natureza 

não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 

Nesta definição é necessário destacar alguns aspectos de suma importância:  

a) Pessoa física: o empregado sempre será pessoa física, ou seja, a proteção 

da lei é destinada ao ser humano. Não pode haver contrato de trabalho 

quando o contratado for uma pessoa jurídica (outra empresa).  

 
 

Saiba mais 
sobre a 

legislação 
trabalhista 

acessando a 
CLT através do 

link abaixo: 
http://www. 
planalto.gov. 
br/ccivil_03/ 

decreto-
lei/del5452. 

htm 
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É necessário salientar que empregado é o trabalhador que presta 

pessoalmente os serviços, ou seja, determinada e específica pessoa, com a 

qual o empregador celebrou o contrato de trabalho. É neste sentido que se 

afirma que o contrato de trabalho é personalíssimo.  

b) Serviços não eventuais: é o mesmo que dizer “habitual”, ou seja, 

continuadamente. É uma relação temporal de frequência.  

É por essa razão que a pessoa que faz limpeza doméstica por até 02 dias na 

semana na casa de alguém, não é considerada empregada doméstica.  

Entendeu? Que bom! 

c) Dependência para com o empregador: é a chamada subordinação jurídica, 

decorrente do contrato de trabalho firmado com o empregador.  

Não é simples subordinação técnica, pois, o empregado pode até ser 

tecnicamente mais qualificado que o empregador; também não é simples 

subordinação econômica, pois o empregado pode ter maior patrimônio que o 

empregador. Estamos falando de subordinação jurídica, ou seja, subordinação 

imposta pelo direito.  

A atividade do empregado ocorre sob a dependência do empregador, 

respeitando e obedecendo as ordens dadas por ele.  

d) Mediante salário: o empregado é um trabalhador assalariado. O contrato 

de trabalho é um pacto oneroso (envolve pecúnia, dinheiro), ou seja, ocorre o 

pagamento de salário mediante serviço prestado, em decorrência do contrato 

de trabalho.  
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Figura 8 – O Salário Mínimo Atual é de R$ 724,00 (2014). 
Fonte: Raízes do sertão (2013).  

 

e)  Empregado e empregador possuem deveres a cumprir:  

 O empregado de prestar os serviços para o qual foi contratado; 

 O empregador de efetuar o pagamento da remuneração/salário 

correspondente.  

Agora que você, caro aluno, já está compreendendo melhor a relação jurídica 

existente entre empregado e empregador (colaborador e empresa), que tal 

analisarmos como se forma um contrato de trabalho? Vamos lá! 

A CLT, precisamente no artigo 443, estabelece as possibilidades/formas de um 

contrato de trabalho, vejamos: 

“Art. 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou 

expressamente, verbalmente ou por escrito e por prazo determinado ou 

indeterminado”. 

Desse modo, podemos verificar que o contrato de trabalho pode ser 

caracterizado, inclusive, sem a assinatura de documento algum, pois, a 

existência de um contrato de trabalho independe da formalização de 

documentos escritos, uma vez que existe no direito do trabalho o princípio da 

primazia da realidade (a verdade dos fatos prevalece).   

 
 

Atenção! A 
Exclusividade 

não é um 
elemento 

essencial do 
contrato de 

trabalho, não é 
uma exigência 

legal. Nada 
impede que 

alguém possa 
ter mais de um 

emprego, 
desde que haja 
compatibilidade 
de horários, ou 
seja, você pode 

trabalhar em 
duas empresas 

ao mesmo 
tempo, mas, 

necessariament
e em horários 

distintos. 
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Todavia, é importante destacar que é através do contrato individual de 

trabalho que o empregado e o empregador acertam as cláusulas relativas às 

relações de trabalho (salário, função, carga horária, etc.), e, podem, inclusive, 

fixar a data do término deste contrato de trabalho, que não poderá fugir das 

limitações das leis trabalhistas. 

Por essa razão, o artigo apresentado acima possui parágrafos explicativos, 

senão vejamos: 

§ 1º - Considera-se como de prazo determinado o 
contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo 
prefixado ou da execução de serviços especificados ou 
ainda da realização de certo acontecimento suscetível 
de previsão aproximada. 
§ 2º - O contrato por prazo determinado só será válido 
em se tratando: 
a) de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique 
a predeterminação do prazo; 
b) de atividades empresariais de caráter transitório; 
c) de contrato de experiência. 

 

O contrato de trabalho, em regra, é firmado sem determinação de prazo, ou 

seja, por tempo indeterminado, só com a data de admissão. Mas, também 

pode ser, excepcionalmente, por tempo determinado, como é o caso dos 

contratos de experiência, como visto acima. 

É através do contrato de experiência, que as organizações e você, como 

futuro gestor de RH, poderão observar, durante certo período, o 

desempenho, a desenvoltura e as competências do colaborador na execução 

de suas atividades, da mesma forma que possibilita ao colaborador analisar as 

condições de trabalho oferecidas pela empresa, o clima organizacional e sua 

adaptação e integração. 

É importante frisar que este tipo de contrato possui o prazo máximo de 90 

(noventa) dias. Não pode exceder isso! 

 
 

Quer saber 
mais sobre o 
Contrato de 

Experiência?! 
Você pode 
consultar a 

própria 
Legislação 

Trabalhista nos 
artigos: 443, 

445, parágrafo 
único, e 451 da 
CLT, no link de 
fácil acesso já 

disponibilizado 
a você. 

Leia também os 
seguintes sites: 

http://www. 
sincovaga.com.

br/DL/ 
Comunicados/ 
experiencia.pdf 

http://www. 
luandre.com.br

/dicas/saiba-
quais-os-

direitos-do-
trabalhador-
em-contrato-

de-experiencia. 
aspx 

 



  
 
 
 
 
 

 

 
25 

Relações Trabalhistas 

  Competência 02 

Portanto, como podemos observar, o processo de globalização econômica e 

social incrementou a competitividade entre as empresas.  

E, para garantir espaço nesse contexto, houve uma crescente necessidade de 

redução de custos, com destaque para a ascensão dos direitos trabalhistas; 

além do fato de que houve uma maior valorização dos funcionários que estão 

disponíveis e comprometidos, o que permite o investimento cultural e, neste 

caso, o retorno disso é uma maior credibilidade e respeitabilidade no 

mercado de trabalho competitivo e globalizado. 
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3.  COMPETÊNCIA 03 | ENTENDER AS PREOCUPAÇÕES NA ESFERA 

TRABALHISTA, PRINCÍPIOS DO DIREITO, CONVENÇÃO COLETIVA E 

ACORDOS  

Olá, caro aluno! Vamos agora dar início aos estudos da nossa terceira 

competência! 

Parabéns! Sinta-se uma pessoa privilegiada, pois, a partir de agora, você 

passará a estudar os principais princípios norteadores das normas trabalhistas 

e as convenções e acordos coletivos, tão presentes no cotidiano das 

empresas, de modo a facilitar sua compreensão e aplicabilidade no exercício 

das atividades de RH! 

3.1. Princípios Gerais do Direito 

Todo sistema jurídico para se organizar, para operacionalizar seu 

funcionamento, necessita da coerência de princípios. O direito não é mero 

somatório de regras avulsas, produto de atos de vontade, ou mera 

concatenação de fórmulas verbais articuladas entre si. Os Princípios Gerais do 

Direito são os alicerces do ordenamento jurídico, informando o sistema 

independentemente de estarem positivados em norma legal. 

Os Princípios Gerais do Direito são enunciados normativos, de valor, muitas 

vezes, universal, que orientam a compreensão do ordenamento jurídico no 

tocante à elaboração, aplicação, integração, alteração ou supressão das 

normas. Representam o núcleo e as fontes primárias do sistema legal. 

São, pois, as ideias de justiça, liberdade, igualdade, democracia, dignidade, 

entre outras, que serviram e continuarão servindo de alicerce para a 

credibilidade e construção do Direito Positivo (corpo materializado da lei), que 

está em permanente construção.  

  

 
 

Saiba mais! 
Para Miguel 

Reale, um dos 
principais 

doutrinadores 
do direito: 

"Princípios são 
enunciações 

normativas de 
valor genérico, 

que 
condicionam e 

orientam a 
compreensão 

do 
ordenamento 

jurídico, a 
aplicação e 

integração ou 
mesmo para a 
elaboração de 
novas normas. 
São verdades 
fundantes de 

um sistema de 
conhecimento, 

como tais 
admitidas, por 

serem 
evidentes ou 

por terem sido 
comprovadas, 
mas também 

por motivos de 
ordem prática 

de caráter 
operacional, 
isto é, como 
pressupostos 
exigidos pelas 
necessidades 
da pesquisa e 

da práxis". 
 
 



  
 
 
 
 
 

 

 
27 

Relações Trabalhistas 

  Competência 03 

Se um texto materializado em papel nos mostra o corpo da lei (Direito 

Positivo), os Princípios Gerais do Direito representam o seu espírito, seus 

objetivos e a sua aplicabilidade. 

No tocante ao Direito do Trabalho, diante das transformações econômicas 

ocorridas após o processo inovador da globalização e suas consequências 

positivas e negativas, verificou-se que várias mudanças foram impostas às 

relações de trabalho, sobretudo na década passada (anos 90).  

Devido a isso, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) editou uma 

Declaração acerca dos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, em 

que se evidencia:  

a) a liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do 
direito de negociação coletiva;  
b) a eliminação de todas as formas de trabalho forçado   
ou obrigatório; 
c) a abolição efetiva do trabalho infantil; e 
d) a eliminação da discriminação em matéria de empre-
go e ocupação. 

 

Esses quatros direitos estão expressos em oito convenções, podendo sofrer 

procedimentos de supervisão e controle diferenciados pela OIT. 

Anualmente, o Diretor Geral da OIT, divulga um relatório global sobre um 

direito específico, narrando a importância daquele princípio de direito dos 

trabalhadores em todo o mundo e ressaltando os casos mais graves de 

violações ou fatos recorrentes. 

A Declaração Universal dos Direitos dos Trabalhadores não pode impor o 

cumprimento desses princípios, nem possui instrumentos que possam 

obrigar esse cumprimento.  O controle, exercido pela OIT, é estritamente 

promocional, permitindo a identificação das áreas nas quais existem os 

problemas e , desse  modo, assisti-las  por  meio  de  atividades de cooperação  

 
 

Saiba mais 

sobre a 

Declaração da 

OIT sobre os 

Princípios e 

Direitos 

Fundamentais 

no Trabalho, 

acessando o 

link: 

http://www. 

oitbrasil.org.br/

sites/default/ 

files/topic/oit/ 

doc/declaracao

_oit_547.pdf 
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técnica, além de se revelar de grande importância na implementação dos 

direitos fundamentais. 

Neste momento, prezado aluno, passaremos a ampliar nosso conhecimento 

da esfera trabalhista, através do estudo dos Princípios Específicos do Direito 

do Trabalho! 

Vamos lá? 

3.2 Princípios Específicos do Direito do Trabalho   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 9 – São 300 Vagas para Trabalhador no PAT 
Fonte: Portal Jundiaí (2012). 

 

a) Princípio da Proteção ao Hipossuficiente  

É o princípio mais importante do direito do trabalho! É o princípio do direito 

do trabalho, do qual os demais derivam. Ele possui a finalidade de compensar 

a diferença de classes socioeconômicas existente entre os empregadores e os 

empregados. 

É um princípio extremamente protecionista, pois, existe no direito do trabalho 

um verdadeiro objetivo de proteção ao trabalhador, abrangendo desde a 

elaboração  das  normas  trabalhistas, passando  pela  interpretação  jurídica e   
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culminando em presunções próprias capazes de proteger o hipossuficiente 

(empregado), tudo isso em decorrência do valor social do trabalho, consoante 

preconizou nossa CF/88.  

b) Princípio da condição mais benéfica 

Este princípio estabelece que, na constância do contrato de trabalho, quando 

existir cláusulas contratuais concorrentes, prevalecerá a cláusula contratual 

mais vantajosa ao trabalhador, ou seja, a da condição mais benéfica. Tal 

princípio termina por consagrar a cláusula mais vantajosa como verdadeiro 

direito adquirido. 

Na Súmula 51 do TST encontramos um bom exemplo do princípio da condição 

mais benéfica: 

SÚMULA 51 TST. NORMA REGULAMENTAR. 
VANTAGENS E OPÇÃO PELO NOVO REGULAMENTO. 
ART. 468 DA CLT.  
I - As cláusulas regulamentares, que revoguem ou 
alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão 
os trabalhadores admitidos após a revogação ou 
alteração do regulamento. 
II - Havendo a coexistência de dois regulamentos da 
empresa, a opção do empregado por um deles tem 
efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do 
outro. 

 

c) Princípio da Irrenunciabilidade de Direitos 

Este princípio coloca como função principal do processo do trabalho a busca 

efetiva do cumprimento dos direitos indisponíveis aos trabalhadores. Temos 

como regra que os direitos trabalhistas são irrenunciáveis pelo trabalhador. 

A indisponibilidade, ou, em outras palavras, a irrenunciabilidade dos direitos 

trabalhistas  por parte do empregado, encontra  alicerce na presunção de que   

 
 

Saiba mais!   
Um ótimo 

exemplo da 
aplicação do 
Princípio da 

Irrenunciabilida
de de Direitos é 

a Súmula 276 
do Tribunal 
Superior do 

Trabalho, que 
trata da 

irrenunciabilida
de do aviso 

prévio: 
TST Enunciado 
nº 276 - Aviso 

Prévio - Pedido 
de Dispensa de 
Cumprimento – 
Pagamento. O 

direito ao aviso 
prévio é 

irrenunciável 
pelo 

empregado. O 
pedido de 

dispensa de 
cumprimento 
não exime o 

empregador de 
pagar o valor 
respectivo, 

salvo 
comprovação 

de haver o 
prestador dos 

serviços obtido 
novo emprego. 
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o trabalhador, hipossuficiente, poderia ser forçado a abrir mão de alguns 

direitos com o escopo de apenas garantir o trabalho, ser contratado, ou não 

ser demitido. 

Poderá, entretanto, o trabalhador renunciar a seus direitos se estiver em 

juízo, diante do juiz do trabalho, pois, nesse caso não se pode dizer que o 

empregado esteja forçado a fazê-lo, além do fato que o juiz do trabalho 

atuará de forma ativa no processo. Feita transação em juízo, haverá validade 

de tal ato de vontade. 

De fato, se tal Princípio não existisse, os direitos dos trabalhadores poderiam 

ser facilmente reduzidos, dada a sua situação econômica e social menos 

privilegiada do empregado, presente na grande maioria dos casos. Seria muito 

fácil para o empregador eximir-se de cumprir suas obrigações legais, pois, 

para tanto, bastar-lhe-ia obter um documento por meio do qual o trabalhador 

renunciasse a determinados direitos, para não precisar satisfazê-los, fazendo 

com que o empregado, na grande maioria das vezes pela necessidade do 

emprego, renunciasse aos seus direitos. 

d) Princípio da Continuidade da Relação de Emprego 

O objetivo do Princípio da Continuidade do vínculo empregatício deve ser o de 

assegurar maior possibilidade de permanência do empregado em seu 

trabalho. O fundamento deste princípio é a natureza alimentar do salário, já 

que o trabalhador (figura hipossuficiente na relação laboral), é subordinado 

jurídica e economicamente ao empregador e, do seu trabalho, retira o seu 

sustento e de sua família. 

Decorre deste princípio o entendimento de que o contrato de trabalho 

vigorará por prazo indeterminado, ou seja, haverá continuidade na relação de 

emprego e, desse modo, os contratos por prazo determinado são verdadeiras 

exceções, como já estudado anteriormente, na competência anterior.  

 
 

Saiba mais! 
Observe 
abaixo o 

entendimento 
do Tribunal 
Superior do 

Trabalho 
quanto à defesa 
e aplicação do 

Princípio da 
Continuidade 
da Relação de 

Emprego: 
“TST Enunciado 
nº 212 - Ônus 

da Prova - 
Término do 
Contrato de 
Trabalho - 

Princípio da 
Continuidade -

 O ônus de 
provar o 

término do 
contrato de 

trabalho, 
quando 

negados a 
prestação de 

serviço e o 
despedimento, 

é do 
empregador, 

pois o princípio 
da 

continuidade 
da relação de 

emprego 
constitui 

presunção 
favorável ao 
empregado”. 
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e) Princípio da inalterabilidade contratual lesiva ao empregado 

Um dos objetivos principais do direito do trabalho é a proteção do 

empregado. Desse modo, toda e qualquer alteração contratual favorável ao 

trabalhador são amplamente permitidas; por outro lado, há uma clara 

vedação às alterações desfavoráveis ou prejudiciais ao empregado, mesmo 

que este esteja de “acordo”.  

Este princípio defende que as alterações contratuais só serão permitidas se 

forem de mútuo consenso (vontade do empregado e do empregador) e desde 

que não causem prejuízo direto ou indireto ao trabalhador. Ou seja, a 

possibilidade de o empregador alterar sozinho o contrato de trabalho de um 

empregado é tratada em caráter de exceção e apenas para os casos 

excepcionais previstos expressamente na legislação trabalhista.  

f) Princípio da Primazia da Realidade 

Consoante já estudado, na competência anterior, o contrato de trabalho é um 

contrato realidade, podendo ser pactuado expressa ou tacitamente (Art. 442, 

CLT). 

A sua existência não depende de forma específica. 

No Direito do Trabalho, os fatos são mais importantes que os documentos. 

Sendo assim, o que deve ser observado, realmente, são as condições que de 

fato demonstrem a existência do contrato de trabalho, através de todos os 

meios de prova permitidos. 

A primazia da realidade nos transmite a ideia de que, no caso de desacordo 

entre a realidade fática e o que nos transmite os documentos, deve-se 

privilegiar a verdade real.  

 
 

Atenção! 
Decorre do 
princípio da 

inalterabilidade 
contratual 
lesiva ao 

empregador o 
artigo 468 da 

CLT, que 
estabelece ser 
ilícita qualquer 

alteração no 
contrato de 

trabalho que 
prejudique o 
empregado, 

direta ou 
indiretamente, 

observe: 
“Art. 468. Nos 

contratos 
individuais de 
trabalho só é 

lícita a 
alteração das 
respectivas 

condições por 
mútuo 

consentimento, 
e ainda assim 

desde que não 
resultem, direta 

ou 
indiretamente, 

prejuízos ao 
empregado, 
sob pena de 
nulidade da 

cláusula 
infringente 

desta 
garantia”.. 
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Agora que você já teve a oportunidade de estudar e compreender os 

princípios que norteiam o Direito Trabalhista, você terá mais facilidade em 

aplicar estes conceitos nas atividades do dia a dia de um RH!  

Parabéns pela excelente oportunidade! 

Todavia, gostaria de lhe fazer um convite à reflexão:  

Será que o mundo com todas as ideias globalizadas, com a busca da redução 

dos custos pelas organizações, com a acirrada competitividade do mercado de 

trabalho, está realmente disposto a assumir a proteção e aplicabilidade 

prática desses princípios? 

Será que todas as empresas/organizações cumprem rigorosamente a 

legislação trabalhista? 

Infelizmente, caro aluno, a resposta é não! Infelizmente, mesmo após as 

diversas lutas e transformações sociais em prol do Direito do Trabalho, ainda 

há empregadores que simplesmente desrespeitam não só a legislação, mas 

também a seus funcionários.  

Por este motivo, que houve a necessidade de criação de um ramo do Direito 

do Trabalho para defender os interesses coletivos, assim, surgiu o Direito 

Coletivo do Trabalho, que é o segmento encarregado das relações coletivas 

do trabalho, da organização sindical, dos acordos e convenções coletivas, 

conflitos coletivos e sua solução. 

Sendo assim, pode-se afirmar que o direito coletivo ocupa-se das negociações 

entre sindicatos ou entre estes e as empresas. 

Observem que o direito só existe porque o homem vive em sociedade, ou 

seja, os homens se relacionam. Está na relação humana o fato motivador da 

existência das regras jurídicas.   
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Mas o que seria um sindicato? 

Associação de pessoas, físicas ou jurídicas, pertencentes a uma classe ou 

grupo profissional, formada para a defesa dos seus interesses profissionais e 

econômicos.  

Dessa maneira, as pessoas que exercem a mesma profissão ou atividade 

econômica ou, ainda, profissão e atividade econômica similares ou 

relacionadas farão parte do mesmo sindicato.  

 

 

 

 

 
Figura 10 – Unistalda Comemora Dia do Trabalhador 
Fonte: Blog Unistalda (2012) 

 

Para a aplicação da norma coletiva, é necessário que todas as empresas, 

diretamente ou através de seu sindicato patronal, tenham participado da 

negociação e assinado o respectivo acordo coletivo.  

3.3. Convenção Coletiva de Trabalho 

Seu conceito é trazido expressamente pela legislação através do artigo 611 da 

CLT, qual seja:  

“A Convenção Coletiva de Trabalho é um acordo, de 
caráter normativo, pelo qual dois ou mais sindicatos 
representantes das categorias econômicas e 
profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis 
no âmbito das respectivas representações às relações 
individuais de trabalho”.  

 
Saiba mais!   

Você sabia que 
da mesma forma 
que existem os 
sindicatos dos 
empregados, 

existem os 
sindicatos dos 
empregadores, 

também 
denominados de 

sindicatos 
patronais? 

“Por Sindicato 
entendemos uma 

associação ou 
união de pessoas 

físicas 
(empregados) 

que, 
antigamente, 

sozinhas 
observaram que 

não tinham 
forças contra o 

poder econômico 
dos 

empregadores 
para a resolução 
dos conflitos de 

trabalho, 
decorrente da 

relação de 
trabalho de 

determinada área 
profissional, 

criando, desta 
forma, um 

mecanismo de 
proteção, forças 

sindicais ou 
sindicatos. 

Posteriormente, 
como reação 

natural, os 
empregadores 

também 
passaram a se 

unir e, reunidos 
em associações, 

criaram os 
sindicatos 

patronais”. 
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Em outras palavras, a Convenção Coletiva de Trabalho, também denominada 

de CCT, é um acordo pactuado entre os sindicatos de empregadores e os 

sindicatos dos empregados (obverse: de sindicato para sindicato) para o 

estabelecimento de regras, normas, nas relações de trabalho no âmbito de 

todas as categorias profissionais e econômicas.  

A CCT define as condições gerais de trabalho, descrevendo cláusulas que irão 

regular os contratos individuais de trabalho, em curso ou futuro, dos 

profissionais que compõem aquela determinada categoria profissional, com o 

objetivo de igualar e equilibrar as diferenças econômicas entre as partes.  

Chamamos atenção para o fato de que suas cláusulas não podem ir de 

encontro às leis já existentes, ou seja, aos direitos previstos na legislação, sob 

pena de serem consideradas nulas e sem efeito.  

A Convenção Coletiva de Trabalho ocorre quando um dos sindicatos, 

geralmente o dos trabalhadores, envia um “Rol de Reinvindicações” para a 

outra parte, contendo as exigências da categoria, previamente discutidas e 

aprovadas em Assembléia Geral. Tudo o que diz respeito à relação de 

emprego das partes representadas pode ser inserido na Convenção Coletiva 

de Trabalho, porém, dentro do limite legal. 

Neste Rol de Reinvindicações existem: Cláusulas Econômicas e Cláusulas 

Sociais, como por exemplo, aquelas em que versam sobre a remuneração, 

reajustes, piso salarial, gratificações, valor das horas extras, vales, etc., ou 

ainda, todas as outras que não geram um desembolso financeiro imediato por 

parte das empresas, como, por exemplo, a garantia de emprego por um 

determinado período, seguro de vida, abono de faltas, condições de 

segurança e higiene do trabalho, capacitações periódicas, entre outros. 

Uma Convenção Coletiva de Trabalho determina obrigações e direitos para as 

partes, empregados e empregadores, que devem ser respeitadas durante sua 

vigência, que pode ter validade máxima de 02 (dois) anos; mas, o mais 

comum  é  a validade  de 01 (um)  ano. E ainda,  algumas  cláusulas podem ter   
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validades diferenciadas, mas, deverão sempre obedecer ao período de 

vigência de 01 (um) a 02 (dois) anos. 

Toda convenção coletiva estabelece uma “data base”, na qual, os sindicatos 

representantes das respectivas categorias devem, através de negociação ou 

ajuizamento de ação coletiva, requerer, rever, modificar ou extinguir normas 

contidas nos instrumentos normativos de sua categoria. É o mês em que se 

discutem os reajustes salariais, por exemplo. 

Conforme o art.614 da CLT, a Convenção Coletiva de Trabalho deve estar 

devidamente assinada e registrada no site do MTE - Ministério do Trabalho e 

Emprego. Porém, sua eficácia independe do registro no MTE, porque este 

registro possui apenas fins meramente cadastrais e de publicidade. 

Na verdade, a eficácia da Convenção Coletiva de Trabalho surge com a 

assinatura pelas partes convenentes, ou seja, pelos os sindicatos das 

categorias envolvidas. 

3.4. Acordo Coletivo de Trabalho 

Da mesma forma que as Convenções, seu conceito é trazido expressamente 

pela legislação através do artigo 611, parágrafo 1º da CLT, qual seja: “O 

Acordo Coletivo de Trabalho é um instrumento normativo, pelo qual, o 

sindicato profissional estipula condições de trabalho com uma ou mais 

empresas.”  

O ACT - Acordo Coletivo de Trabalho é um acordo celebrado entre um 

sindicato de trabalhadores, de determinada área profissional, e uma ou mais 

empresas, no qual se estabelecem regras na relação trabalhista existente 

entre ambas as partes. 

Diferentemente da Convenção Coletiva de Trabalho, que vale para toda a 

categoria   profissional  representada,  os  efeitos  de  um  Acordo  Coletivo  se   

 
 

Saiba mais! 
Acessando os 
links abaixo 
você pode 

ampliar suas 
fontes de 
pesquisa 
jurídicas: 

http://www.tst.
jus.br; 

http://portal. 
mte.gov.br 

http://www. 

trt6.gov.br. 

http://www.tst.jus.br/
http://www.tst.jus.br/
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limitam apenas às empresas que participaram da negociação e assinaram o 

respectivo ACT. Salienta-se que não é permitida a supressão de direitos 

garantidos na legislação.  

Assim como as Convenções Coletivas, para que os Acordos Coletivos de 

Trabalho tenham validade e se apliquem a todos os envolvidos, devem ser 

registrados no MTE - Ministério do Trabalho e Emprego. A obrigatoriedade de 

depósito dos instrumentos no MTE, para fins de registro e arquivo, tem 

previsão legal no art.614 da CLT e objetiva a verificação dos requisitos formais 

exigidos para a sua celebração e a publicidade. 

  



  
 
 
 
 
 

 

 
37 

Relações Trabalhistas 

  Competência 04 

4. COMPETÊNCIA 04 | ENTENDER OS PRINCIPAIS ATOS DE 

INFRAÇÃO NO TRABALHO E A CONSTRUÇÃO DO 

COMPROMENTIMENTO DOS COLABORADORES  

Caro aluno, estamos agora iniciando o estudo da nossa 4ª Competência, que 

abordará os Principais Atos de Infração no Trabalho e a Construção do 

Comprometimento dos Colaboradores! Para isso, precisamos entender como 

funciona um estudo de clima das organizações, instrumento pelo qual se 

descobre o grau de satisfação dos funcionários e como anda o “clima” do 

ambiente de trabalho. 

O Clima Organizacional está entre os principais pilares para o crescimento de 

uma organização/empresa, por uma razão óbvia: clima bom de trabalho leva 

a satisfação e engajamento de seus colaboradores, valorização do trabalho, 

bom desempenho, propiciando um clima inovador, com vantagens 

competitivas saudáveis e, consequentemente, êxito nos negócios. 

 

 

 

 

Figura 11 – Competência 
Fonte: Portal Competência (2013)  

 

É importante analisar o ambiente de trabalho e as variáveis que o influenciam, 

positiva ou negativamente, além de analisar a satisfação dos colaboradores da 

organização em relação a diversos fatores, como: ambiente de trabalho, 

comunicação, liderança, motivação, relacionamento interpessoal, entre 

outros, possibilitando a resolução dos problemas identificados.  

 
 

Atenção!   
Clima 

Organizacional 
é o conjunto de 

valores, 
atitudes e 

padrões de 
comportamen-

to, formais e 
informais, 

existentes em 
uma 

organização, 
que afetam a 

maneira como 
as pessoas se 
relacionam 

umas com as 
outras e com a 

própria 
organização. 
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O clima da organização se manifesta através de indicadores, que são os sinais 

quanto ao seu estado. Esses indicadores são nada mais que indícios que 

revelam o reflexo da cultura estabelecida nas organizações. 

 

 

 

 

Figura 12 – Pesquisa de Clima 
Fonte: Blog Simples Soluções (2011)  

 

É muito frequente encontrarmos empresas que possuem um clima 

organizacional ruim, apresentando indicadores negativos, quais sejam: 

a) Alto índice de rotatividade de pessoal - que avalia a taxa de contratações e 

demissões, e serve para apontar uma média de permanência de novos 

funcionários na empresa. Ou seja, na prática, o que se quer descobrir é se as 

pessoas decidem “ficar” na empresa ou se prefere partir para novos rumos no 

mercado. 

b) Alto índice de absenteísmo - que é o indicador que avalia a quantidade de 

faltas e atrasos ao trabalho, mostrando o impacto da ausência dos 

funcionários no dia a dia da empresa, o que impacta diretamente na 

produtividade. 

c) Resultados improdutivos nos programas de sugestões - a não participação 

também indica falta de comprometimento dos funcionários com os resultados 

e o crescimento da empresa. 
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d) Resultados ruins das avaliações de desempenho - uma medida direta para 

avaliar o quanto o ânimo dos funcionários interfere no desempenho destes. 

e) Greves/paralisações - são formas mais agressivas de se demonstrar a 

insatisfação generalizada com as decisões da alta diretoria da empresa. 

f) Conflitos interpessoais e interdepartamentais - os conflitos entre as 

pessoas num departamento, ou até as “guerras” entre departamentos 

também indicam um clima de tensão, muitas vezes ligado ao aspecto pessoal. 

g) Desperdício de material - lembrando como pequenos detalhes (que muitas 

vezes passam despercebidos) têm raízes profundas, ligadas ao clima 

organizacional. 

h) Queixas no serviço médico - é uma maneira dos funcionários desabafarem, 

expondo problemas de natureza psicológica, ou até indiretamente 

procurando sintomas “inexistentes”. 

Esses indicadores podem ser avaliados por meio de um questionário de 

Pesquisa de Clima Organizacional entre os funcionários, mas também devem 

ser avaliados de forma independente, junto à equipe de recursos humanos.  

A identificação de causas que possam interferir negativamente no 

comportamento dos empregados, em relação ao seu trabalho ou à 

organização, permite que ações corretivas possam ser adotadas atuando-se 

sobre as referidas causas, com base em dados concretos, coletados através 

das pesquisas de clima organizacional, que passam a ser uma importante 

ferramenta gerencial para a gestão dos recursos humanos. 

A Pesquisa de Clima Organizacional é uma das mais importantes ferramentas 

para Gestão de Pessoas e Planejamento Estratégico de Recursos Humanos! 
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Figura 13 – Pesquisa de Clima 
Fonte: Pesquisa de Clima.Com 

 

Hoje, a preocupação com o clima organizacional é tão importante para as 

empresas que deve ser meta de qualquer gerente de pessoas. As empresas 

que não demonstram preocupação com seu clima organizacional e com o 

estado de satisfação dos seus funcionários tendem a perder espaço para o 

mercado.  

O estudo da qualidade do Clima Organizacional e das relações trabalhistas nas 

organizações é de extrema importância, por causa de sua influência sobre a 

produtividade, a competitividade entre as empresas e, consequentemente, a 

qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

Toda organização/empresa deveria, através de seu Departamento de 

Recursos Humanos, aplicar anualmente ou até semestralmente uma Pesquisa 

de Clima Organizacional, pois, tal pesquisa possibilita, através da coleta de 

dados, a busca de informações importantes sobre a percepção de seus 

colaboradores/empregados em relação aos diversos fatores que afetam os 

níveis de motivação e desempenho dos mesmos.  

Serve, também, como um meio de relacionamento e troca de informações 

entre os colaboradores e seus gestores, que os permite detectar os problemas 

que afligem os colaboradores, obtendo, ainda, a colaboração dos mesmos 

para a resolução dos problemas do cotidiano.   
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Tal pesquisa possibilita a organização avaliar sua atuação, conciliar os 

interesses da organização (como eficiência, produtividade, lucro, 

continuidade do negócio) com os propósitos individuais, de realização 

pessoal, possibilidade de desenvolvimento, participação, aceitação e bem-

estar pessoal de seus funcionários.  

Permite também que as empresas possam planejar novas ações, visando à 

transformação e melhoria contínua do relacionamente interno e externo 

entre os colaboradores, os colaboradores com seus gestores, gestores e 

clientes.  

Agindo desta maneira, é provável que a organização se mantenha inclusa e 

cresça dentro do novo cenário econômico competitivo globalizado.  

É indispensável conhecer o que os funcionários pensam sobre a empresa e 

qual a sua atitude em relação aos diferentes aspectos de uma organização. 

Apenas dessa forma é possível melhorar a qualidade das relações entre as 

pessoas no ambiente de trabalho, o que melhora, inclusive, a qualidade de 

vida dos funcionários fora do ambiente laboral.  

Diante disso, caro aluno, de que forma as organizações/empresas podem 

trabalhar buscando uma maneira salutar para a construção do 

comprometimento de seus colaboradores?  

 

 

 

 

Figura 14 – Comprometimento 
Fonte: Efetividade.Net (2010).  
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1ª) Os diretores e acionistas devem ser sensibilizados quanto a importância do 

clima para a empresa - Não como custo, mas como investimento que traz 

geração de riqueza; 

2ª) A equipe de gestão de pessoas deve planejar e buscar indicadores que 

deseja acompanhar; os aspectos e atributos que querem analisar - Definir as 

perguntas e respostas a serem alcançadas em conexão aos objetivos que a 

organização deseja alcançar, como: valores, missão, visão e planejamento 

estratégico da empresa, etc.; 

3ª) Identificar os problemas de Clima Organizacional, através de pesquisas 

junto aos colaboradores - Nas perguntas abertas, haverá sugestão de 

melhorias e benefícios a serem implantados; 

4ª) Com o resultado da pesquisa em mãos, as organizações terão indicadores 

reais de como está o clima de sua empresa - Desta forma as organizações 

poderão trabalhar, de forma direcionada; propor mudanças; vincular 

benefícios com metas; 

5ª) Divulgar o resultado da pesquisa para toda a empresa – Essa simples ação 

mostrará aos funcionários que suas ideias, reclamações e sugestões foram 

ouvidas e possuem importância para a organização; 

6ª) Monitoramento do Clima Organizacional, com uma nova aplicação da 

pesquisa a cada 06 (seis) meses ou a cada ano – Possibilitará a comparação 

com os resultados anteriores, o que será um material de análise de grande 

valia, pois, viabilizará a verificação dos resultados positivos e negativos, 

daquilo que se obteve êxito e mudança e, do que permaneceu estático.  

A cada resultado da pesquisa de clima, é fundamental que o departamento de 

gestão de pessoas analise profundamente os resultados obtidos de modo a 

propiciar de forma pontual, juntamente com os líderes, as mudanças a serem 

trabalhadas por toda a empresa.  
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Podemos constatar que, sem um bom clima organizacional, não há inovação. 

Inovação é um diferencial competitivo para qualquer negócio e quem inova 

são pessoas e não máquinas. Não adianta as organizações só investirem em 

tecnologia da informação sem investirem no conhecimento das pessoas. 

O comprometimento dos empregados no trabalho pode ser respaldado nos 

aspectos da estrutura da organização e do comportamento organizacional, 

como por exemplo: motivação e/ou desmotivação, satisfação e/ou 

insatisfação, respeito e/ou desrespeito aos valores organizacionais, entre 

outros.  

Agora, caros alunos, um convite à reflexão:  

Será que o comprometimento dos colaboradores está apenas vinculado às 

políticas das empresas? Existe alguma influência ou fator subjetivo e 

individual nisso? 

A resposta, é que da mesma forma que as empresas/organizações possuem 

responsabilidade na motivação e no comprometimento de seus funcionários, 

há também aspectos e fatores individuais que interferem diretamente na 

motivação e nível de comprometimento de cada funcionário.  

Ora, as pessoas não são apenas o reflexo que as empresas desejam ou 

investem, afinal, cada ser humano é diferente um dos outros, com seus 

anseios, suas experiências, seus medos, seus objetivos, etc. 

Muitas vezes, as organizações possuem políticas e práticas de investimento e 

valorização de seus funcionários, mas, mesmo assim, o colaborador não 

responde positivamente pelo simples fato de estar desmotivado ou 

descomprometido com seu trabalho naquele momento ou com a empresa em 

si.  
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Mas como as empresas/organizações podem controlar o grau de 

comprometimento de seus funcionários se há a interferência de fatores 

subjetivos? Como é possível exercer uma fiscalização sobre as atividades das 

pessoas para que não desviem das normas preestabelecidas?  

Como já vimos nas competências anteriores, a principal obrigação do 

empregado, por força do contrato de trabalho estabelecido entre ele e o 

empregador, é a subordinação ao poder hierárquico do empregador, ou seja, 

é o dever de cumprir com a prestação de serviços para o qual foi contratado, 

respeitados seus conhecimentos profissionais, para se adequar aos interesses 

da organização, da mesma forma que a principal obrigação das empresas é o 

pagamento do salário/remuneração, além das demais obrigações como: 

assumir o risco da atividade, disponibilizar equipamentos de proteção aos 

empregados, pagar os encargos sociais e fornecer equipamentos necessários 

para a realização do trabalho.   

Além disso, é preciso considerar a existência de uma desigualdade econômica 

e disparidade de poder diante da subordinação do trabalhador, que é a figura 

subsistente da relação, ao poderio econômico do empregador. 

A legislação trabalhista visa, ao máximo, minimizar essa desigualdade, mas 

cabe às empresas o poder diretivo, como consequência de esta assumir os 

riscos do negócio, ou seja, o colaborador, juridicamente deve obediência, 

disciplina e lealdade ao empregador, que tem o direito de controlá-lo, 

fiscalizá-lo, e puni-lo, caso este não cumpra as políticas adotadas e a sua 

conduta seja conflitante com os interesses da empresa. 
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Figura 15 – Direitos e Deveres 
Fonte: Blog Palavras (2012)   

 

Desse modo, o empregador possui o direito de definir como o trabalho deve 

ser realizado, ou seja, possui a capacidade de dirigir, orientar e fiscalizar a 

prestação pessoal dos serviços, cabendo aos funcionários a obrigação de 

executar os serviços para os quais foram contratado.  

Estes deveres dos empregados podem ser exemplificados por:  

 Executar as atividades para a qual foi contratado; 

 Ser pontual e assíduo; 

 Obedecer às regras, políticas e procedimentos adotados; 

 Atingir os objetivos de qualidade dos serviços e/ou metas; 

 Respeitar seus superiores hierárquicos, bem como os demais 

empregados e seus clientes externos; 

 Responder por compromissos de confidencialidade; 

 Cumprir com o código de ética da empresa, entre outros. 

Desse modo, é preciso pontuar que nenhuma empresa/organização sente-se 

satisfeita diante de um funcionário “infrator”, o que pode deixá-lo passível de 

receber procedimentos disciplinares/sanções. 
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Figura 16 - Penalidade 
Fonte: Homem Culto (2012).  

 

Essas sanções são regulamentadas pela legislação trabalhista como forma de 

minimizar o poderio do empregador sobre o empregado, pois, se a legislação 

não impusesse um critério, os empregados ficariam totalmente a mercê das 

empresas e, principalmente, de seus gestores.  

Mas, você deve estar se perguntando quais os tipos de atos que permitiriam o 

empregador aplicar uma penalidade? O que poderia ser considerado um ato 

infracional? 

Esta resposta, caro aluno, é extremamente ampla e genérica, pois não existe 

uma lista do que fazer ou não fazer, basta que o empregado descumpra 

alguma norma da empresa, que possa ser considerada de grande relevância 

para o empregador, que o sujeitará a aplicação de penalidades 

administrativas.  

Apenas para exemplificar, podemos citar alguns exemplos:  

 Não cumprir com seu horário de trabalho, chegando frequentemente 

atraso; 

 Faltar injustificadamente o serviço; 

 Não cumprir suas tarefas; 

 Desobedecer a determinações diretas de seus superiores hierárquicos;  
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 Desobedecer a determinações gerais para todos os funcionários da 

organização (ex: uso de crachá, fardamento ou equipamentos de 

proteção individual obrigatório); 

 Ação ou omissão desonesta; 

 Inconveniência de hábitos e costumes pela imoderação de linguagens 

ou gestos; 

 Ofensas e atos que firam a discrição pessoal, o respeito ou a dignidade 

das pessoas (clientes, superiores, demais funcionários); 

 Cometimento de pequenas faltas leves por diversas vezes, mesmo após 

já ter sido chamado atenção de seus superiores, entre outras.  

Todavia, a legislação trabalhista impõe determinados limites ao poder 

punitivo dos empregadores, que possuem como finalidade restringir o abuso 

de poder do empregador para seu subordinado. 

O ordenamento jurídico defende a razoabilidade, o equilíbrio, a moderação 

entre o ato praticado e a sanção imposta. Mesmo que o colaborador esteja 

subordinado hierarquicamente ao empregador, ele não pode ser submetido a 

qualquer sanção inadequada ou constrangedora, uma vez que o empregador 

não pode desrespeitá-lo como pessoa humana e cidadão de direitos. O 

empregador deve respeitar o empregado de acordo com a moral e os bons 

costumes. 

Em outras palavras, deve haver proporcionalidade entre o ato faltoso/infração 

e a punição aplicada. O empregador deve punir as faltas mais leves com penas 

mais brandas, e as faltas mais graves com penas mais severas. A dispensa ou 

despedimento deve ficar restrita para a última falta (em casos de reiteradas 

infrações com o mesmo motivo) ou para a falta mais grave.  

Outra limitação do poder punitivo das empresas é que seja exercido sempre 

com a finalidade de lapidar e ajustar a conduta dos colaboradores, de modo 

que seja possível ensinar ou retomar o bom comprometimento dos mesmos. 

A   legislação   defende   que   toda   e   qualquer   penalidade possua o caráter   
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pedagógico, devendo ser aplicadas de forma gradual na ordem crescente, 

desde a penalidade mais branda até a mais elevada. 

Esta gradação teria como objetivo propiciar o alcance dos fins pedagógicos do 

exercício do poder disciplinar, direcionando esse poder à meta de ajustar o 

trabalhador à dinâmica empregatícia, sem intuito preponderantemente 

punitivo, mas essencialmente educacional.  

 

 

 

 

Figura 17 – Target 
Fonte: Blog Idea Champions (2011) 

 

Desse modo, é comum as organizações estabelecerem escalas pedagógicas, 

como medida disciplinar, objetivando a não reincidência na mesma prática 

inadequada pelo funcionário. Essa escala gradativa de sanções, normalmente, 

ocorre através da aplicação das seguintes sanções: feedbacks, advertências e 

suspensões.  

É preciso chamar atenção que essa escala gradativa serve diante de situações 

repetidas, que possuem um mesmo motivo, exemplo: colaborador que falta 

injustificadamente por diversas vezes; colaborador que não cumpre seu 

horário de trabalho repetidamente, etc. Assim, infrações diferentes, ensejam 

penalidades diferentes.  

Para facilitar melhor a sua compreensão, caro aluno, explanaremos as sanções  

da forma abaixo, que  são comumente  aplicadas pelas organizações:  
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 Feedback Regular: Inicia o fluxo e consiste numa conversa formal ou 

chamada de atenção, que pode ser formalizada por algum documento 

ou não, normalmente em sala separada, com o funcionário, e a respeito 

do ato cometido. Serve apenas como uma sinalização disciplinar de 

uma falta cometida, enfatizando os pontos de melhoria e o padrão 

comportamental que se espera daquele funcionário (medida 

educativa); 

 Advertência: Posterior ao feedback regular, e se materializa mediante 

um documento escrito, que deve expor os motivos pelo qual o 

colaborador está sendo formalmente advertido pela prática inadequada 

e o qual a mudança de conduta que se espera ser tomada por ele. É 

uma sanção que serve como aviso para, em caso de reincidências, 

receber sanções mais graves; 

 Suspensão: Posterior à advertência, também é formalizada através de 

um documento, e deve expor os motivos pelos quais o colaborador 

deva ser suspenso.  Neste ato, como o próprio nome indica, suspende 

os efeitos do contrato de trabalho laboral, sem perder o vínculo jurídico 

entre empregado e empregador. O empregado fica afastado e não 

recebe o salário a que faria jus, dos dias em foi afastado do serviço.  

Também é importante chamar a atenção para o fato de que o empregador 

não poderá aplicar duas sanções distintas ou repetidas pela mesma falta 

praticada, pois, esta atitude vai de encontro ao princípio do “non bis idem” 

(vedação a dupla punição), garantido pela legislação trabalhista, que, 

justamente, proíbe a aplicação de duas sanções sobre um único ato 

infracional.  

Ex: se o empregado já foi advertido por uma falta sem justificativa, não pode 

ser suspenso pela mesma falta já punida anteriormente.  

Além das sanções acima expostas, existe ainda a Demissão por Justa Causa, 

que  é a sanção de maior  gravidade, devendo,  obrigatoriamente, ser aplicada   
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apenas nos casos previstos em lei, no art. 482 da CLT. Vale apena acessar o 

link de fácil acesso já disponibilizado para verificar que casos são esses! 

Agora, caro aluno, que já estudamos que o poder punitivo das empresas 

possui o caráter disciplinar e pedagógico, é necessário salientar que é dever 

do empregado manter uma conduta apropriada em seu ambiente de trabalho 

para garantir não só o bom andamento da empresa, mas também para atingir 

a excelência esperada pelas organizações na qualidade dos serviços 

prestados. 

As empresas prezam e valorizam os colaboradores que possuem um 

comportamento baseado em princípios éticos, morais e de acordo com os 

bons costumes.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18 – Valores Éticos do Indivíduo 
Fonte: A Autora (2013). 

 

Ser ético é basear toda e qualquer ação pautada em valores e na reflexão 

individual do que é bom ou mau; correto ou incorreto; justo ou injusto; 

adequado ou inadequado. Esta reflexão sobre a ação humana valorativa é 

considerada uma qualidade subjetiva de cada indivíduo.   
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Desse modo, é necessário salientar que a ética profissional tem como base o 

bom relacionamento do profissional com seus clientes e com seus parceiros 

de trabalho, levando em conta valores como: a dignidade humana, o respeito 

às diferenças, a autorrealização e sociabilidade. 

Os valores pessoais contribuem para a implantação de políticas de gestão 

mais adequados as necessidades dos colaboradores e possivelmente, mais 

eficazes no alcance do foco organizacional. 

É possível destacar alguns dos principais valores pessoais, quais sejam: 

1. Ser honesto em qualquer situação - a honestidade é a primeira virtude da 

vida nos negócios, afinal, a credibilidade é resultado de uma relação franca; 

2. Saber respeitar - respeitar as pessoas com suas diferenças individuais e de 

pensamentos; 

3. Ter coragem para assumir as decisões - mesmo que seja preciso ir contra a 

opinião da maioria; 

4. Ser tolerante e flexível l - muitas ideias aparentemente absurdas podem 

ser a solução para um problema. Mas para descobrir isso é preciso ouvir as 

pessoas ou avaliar a situação sem julgá-las antecipadamente, ou seja, sem 

prejulgar; 

5. Ser íntegro - significa agir de acordo com os seus princípios, mesmo nos 

momentos mais críticos; 

6. Ser humilde - só assim se consegue ouvir o que os outros têm a dizer e 

reconhecer que o sucesso individual é resultado do trabalho da equipe. 

Caro aluno, você já ouviu falar na Teoria de Maslow ou na Pirâmide de 

Maslow? 
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Maslow cita que o comportamento motivacional é explicado pelas 

necessidades humanas.  Esclarece que a motivação é o resultado dos 

estímulos que agem com força sobre os indivíduos, levando-os a ação. 

Defende a tese de que para que haja ação ou reação é preciso que um 

estímulo seja implementado; seja decorrente de fator externo ou proveniente 

do próprio organismo.  

Esta teoria nos dá ideia de um ciclo: o Ciclo Motivacional. Quando o ciclo 

motivacional não se realiza, sobrevém a frustração do indivíduo que poderá 

assumir várias atitudes: 

 Comportamento ilógico ou sem normalidade;  

 Agressividade por não poder dar vazão à insatisfação contida;  

 Nervosismo, insônia, distúrbios circulatório-digestivos;  

 Falta de interesse pelas tarefas ou objetivos;  

 Passividade, moral baixo, má vontade, pessimismo, resistência às 

modificações, insegurança, não colaboração, etc. 

Colacionamos, para ilustrar, a Pirâmide de Maslow, vejamos: 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Hierarquia das Necessidades de Maslow 
Fonte: Wikipédia, a Enciclopédia Livre.   
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Assim sendo, podemos conluir que o relacionamento interno entre as pessoas 

é fator primordial para o bom desenvolvimento das organizações. Nenhuma 

empresa atinge o sucesso se não tiver pessoas satisfeitas com seu trabalho, 

por isso que o investimento no conhecimento e no fator humano tem sido o 

grande diferencial das empresas para vencer a competitividade.  

E, você, caro aluno, profissional de Recursos Humanos, estará totalmente 

inserido neste processo de desenvolvimento tanto das empresas quanto, 

principalmente, das pessoas que a formam! PARABÉNS! 

 

  

 
 

Quer pesquisar 
mais sobre os 

temas de 
comprometi-

mento e 
motivação? 
Leia o livro: 
“Faça o que 
tem que ser 
feito e não 

apenas o que 
lhe pedem.”, do 

autor Bob 
Nelton, da 

Editora 
Sextante. 

É excelente! 
Além disso, 

assista a peça 
“Joseph 

Climber”, da 
Companhia de 

Teatro: Os 
melhores do 

mundo. 
É Sensacional! 
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PARA REFLEXÃO 

“A excelência pode ser obtida se você se importa mais do que os outros 

julgam ser necessário; se arrisca mais do que os outros julgam ser seguro; se 

sonha mais do que os outros julgam ser prático, e espera mais do que os 

outros julgam ser possível” (Vince Lombardi). 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 20 – Vince Lombardi 
Fonte: http://www.biography.com/imported/images/Biography/Images/ 
Profiles/L/Vince-Lombardi-9385362-1-402.jpg 
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