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Monitoração do trabalho: 
o comércio da loucura

Ninguém discorda 

de que os avanços 

tecnológicos trouxeram 

benefícios também para 

o mundo do trabalho

Mas ao mesmo tempo, 
um cenário de aliena-
ção se faz presente. 

Isto porque a tecnologia criou 
possibilidades inimagináveis 
para o monitoramento e con-
trole do empregado, além do 
que o indivíduo pode suportar. 
Nesse cenário, nos deparamos 
com distorções e desvirtua-
mentos da função empresarial 
frente aos empregados. 

Com a justifi cativa da otimi-
zação de resultados e aumento 
do lucro, as empresas praticam 
abusos constantes, ultrapas-
sando as esferas constitucio-
nalmente protegidas da vida 
privada, contrariando a honra 
e dignidade do trabalhador. 
Aquilo que antes se chamava 
de “follow up”, hoje é o comér-
cio da loucura. 

Para ilustrar a extensão 
desse desvirtuamento, ob-
servamos a situação de um 
bancário, que relata ao menos 
100 ligações diárias recebidas 
de seus superiores durante a 
jornada de trabalho, para co-
brar e incentivar o batimento 
das metas. A regra é atender, 
mesmo que esteja executando 
outra atividade. 

Quando as chamadas não são 
atendidas, o gestor da empresa 
dispara uma mensagem por 
Whatsapp, referente às ten-
tativas de contato do empre-
gador, mantendo uma pressão 
contínua e progressiva. Assim, 
quando as chamadas não são 
atendidas e respondidas, um 
emoji é encaminhado como 
aviso de acordo com sua cor. 
O amarelo corresponde a pri-
meira tentativa, seguido pelo 
vermelho e pelo preto. 

O uso dos emojis pretos evi-
denciam uma gestão deforma-
da e anacrônica, que utilizam o 
terror e o medo para controlar 
seus funcionários. Essa estra-
tégia, no entanto, também tem 
um custo humano e é psiquia-
trizante. Em outros casos, os 
empregadores já informam 
quanto a obrigatoriedade de 
manter os aparelhos móveis 
ligados até duas horas depois 

do encerramento da jornada, 
para que a comunicação e 
oportunidades não sejam 
perdidas. 

Desta forma, se o vendedor 
estiver dentro de um determi-
nado local, ao qual o sistema 
de rastreamento e localização 
indiquem potenciais clientes 
para a empresa, o funcioná-
rio poderá ser compelido a 
contatá-lo. Essa dinâmica 
alienante impõe ao indivíduo 
estar completamente em alerta 
e impedido de se desconectar 
do trabalho. 

Os monitoramentos empre-
sariais chegam a incluir o uso 
da internet, tablet, telefones 
corporativos, câmeras e até 
questionáveis gravações das 
conversas telefônicas. Hoje em 
dia, a exploração cibernética 
é a nova chibata na linha de 
montagem, já que tais abusos 
estão cristalizados na neuro-
se institucional de algumas 
empresas. 

Trabalhar é uma dádiva, 
mas a liberdade e a privaci-
dade são essenciais para que 
possamos viver com sentido e 
equilibradamente. Em razão 
disso, é evidente que as em-
presas observem os limites 
constitucionais, que busca a 
proteção da privacidade, honra 
e dignidade do funcionário, e 
possibilita o ajuizamento de 
indenizações trabalhistas e, 
muitas vezes, sanções penais. 

Dito isso, poderíamos apon-
tar fatores etiológicos e an-
tropológicos para recriminar 
a cultura de exploração do 
homem pelo homem, mas seria 
como chover no molhado. Isto 
porque o alienismo existe e 
reproduz o pensamento da so-
ciedade ao seu redor. No caso, 
a ideação de que os trabalha-
dores são os responsáveis pelo 
declínio econômico do país é o 
pensamento dominante. 

Como dizia Freud, faz parte 
da natureza humana a igno-
rância de enxergar certas 
realidades, pois a indolência 
e a covardia fazem parte do 
homem. Um dia, espero que 
seja possível olhar para esse 
tema de modo menos “míope”, 
com a certeza de que estamos 
produzindo uma legião de 
psquiatrizados. 

(*) - É advogada trabalhista, 
palestrante, pesquisadora e escritora.

Maria Inês Vasconcelos (*)

Bolsonaro e Trump posam para foto no G20 de Osaka.

A Câmara dos Representan-
tes dos Estados Unidos aprovou 
uma lei do Senado que destina 
US$ 4,6 bilhões em caráter de 
urgência para combater a “crise 
humanitária” na fronteira com 
o México. 

A aprovação foi possível após 
um acordo alcançado pela pre-
sidente da Câmara, a democrata 
Nancy Pelosi, para aceitar o 
texto do Senado, de maioria 
republicana, sem modifi cações 
- parlamentares pretendiam 
impor algumas emendas para 
restringir o escopo de ação 
do presidente Donald Trump 
na crise.

A lei servirá para abastecer 
os caixas das agências fede-
rais esvaziados pela chegada 
em massa de migrantes pro-
venientes da América Cen-
tral. “Para garantir recursos 
às crianças [migrantes] mais 
rapidamente, vamos aprovar 
a lei do Senado relutante-
mente”, disse Pelosi antes 

O acordo foi patrocinado pela presidente da Câmara,

Nancy Pelosi.O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, se reu-
niu na sexta-feira (28) com Jair 
Bolsonaro em Osaka, no Japão, 
e prometeu visitar o Brasil em 
breve. O encontro ocorreu du-
rante a cúpula do G20, a primei-
ra da qual Bolsonaro participa, 
e o mandatário americano disse 
que está “ansioso” para viajar ao 
Brasil, embora não tenha falado 
em datas. “Você tem ativos que 
alguns países nem conseguem 
imaginar”, declarou Trump.

Bolsonaro, por sua vez, 
afirmou no Twitter que o 
encontro serviu para discutir 
um “acordo de livre comércio 
para fortalecer ainda mais” os 

laços econômicos entre os dois 
países. O presidente também se 
reuniu com o secretário-geral 
da OCDE, José Ángel Gurría, 
para defender a adesão do 
Brasil à entidade.

Além disso, teve um breve 
encontro com o presidente da 
França, Emmanuel Macron, a 
quem indicou que continuará 
no Acordo de Paris sobre o 
clima - Macron condicionara a 
assinatura de um tratado co-
mercial entre União Europeia 
e Mercosul à permanência 
do Brasil no pacto climático. 
Bolsonaro também convidou o 
presidente francês para visitar 
a Amazônia (ANSA).

Eles se reuniram na resi-
dência ofi cial da Presidên-
cia do Senado. Também 

participou do encontro o líder 
do governo, senador Fernando 
Bezerra Coelho (MDB-PE).

Davi reforçou a necessidade 
de que os governadores se inte-
grem ao esforço pela aprovação 
da reforma da Previdência, 
infl uenciando as suas bancadas. 
Por outro lado, reconheceu a 
preocupação dos mandatários 
estaduais com o cenário de con-
centração excessiva de verbas 
em Brasília. “Não é possível a 
União arrecadar 70% dos im-
postos dos brasileiros e fi car 
com o controle desses recur-
sos esperando governadores e 
prefeitos virem a Brasília com o 
pires na mão. Parabenizo o go-
verno por compreender isso”.

Os primeiros passos devem 
ser os novos formatos de 
distribuição dos recursos do 
Fundo Social do Pré-Sal e da 
cessão onerosa de áreas de 
exploração de petróleo. Am-

Reunião do líder do governo no Senado, o ministro da Economia e o presidente do Senado.

Carteira de identifi cação 
para autistas

A Comissão de Direitos Humanos 
do Senado aprovou o projeto que 
prevê a confecção de carteira de 
identifi cação da pessoa com trans-
torno do espectro autista (TEA). O 
objetivo é assegurar atendimento 
prioritário em serviços públicos e 
privados, em especial nas áreas 
de saúde, educação e assistência 
social. A relatora, senadora Soraya 
Thronicke (PSL-MS), apresentou 
voto favorável. 

Na sua opinião, o autismo é uma 
defi ciência invisível aos olhos, por 
não afetar a aparência, e por isso 
precisa de uma comprovação para 
o atendimento prioritário. “Alguns 
municípios já adotam a carteira de 
identifi cação. O documento não 
é apenas importante; é essencial 
em estabelecimentos comerciais 
ou públicos, em particular os de 
saúde”, afi rmou.

O projeto obriga ainda os cine-
mas a reservar uma sessão mensal 
destinada a pessoas com transtor-
no do espectro autista. A sala de 
exibição deve oferecer os recursos 
de acessibilidade. A iniciativa tam-
bém recebeu o apoio da relatora: 
“Trata-se de lembrança digna em 
favor de pessoa com defi ciência, 
que contará com a adaptação de 
intensidade de luz, altura de som 
e atendimento de pessoal capaci-
tado para compreensão dos com-
portamentos da pessoa com essa 
defi ciência”, explicou. A proposta 
segue para a CCJ (Ag.Senado). 

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, afi rmou que 
a aprovação da reforma da 
Previdência depende de uma 
articulação coletiva, e res-
saltou que a participação do 
presidente Jair Bolsonaro é 
muito importante. Maia voltou 
a defender a reinclusão de 
estados e municípios no rela-
tório da comissão especial que 
debate o tema e confi rmou a 
perspectiva de votar a propos-
ta no Plenário da Câmara até 
o fi nal deste semestre. 

“Ninguém é a favor da 
reforma, ela é necessária. O 
presidente tem papel nisso 
porque ajuda e o Parlamento 
comanda a votação, mas é 
uma participação coletiva. O 
parlamentar vota uma matéria 
dessa quando volta da sua 
base com a convicção de que 
seus eleitores compreendem 
a importância da reforma”, 
disse o presidente.

Maia espera que, mesmo 
com pressões de diversas 
categorias para alterar o texto 
do deputado Samuel Moreira 
(PSDB-SP), não seja aprovado 
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Rodrigo Maia: “Se não reestrutura o sistema os servidores 

fi carão sem receber seus salários”.
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Alcolumbre e Guedes: pacto federativo 
é prioridade pós Previdência

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, manifestaram 
concordância quanto à necessidade de se reformar o pacto federativo para descentralizar
os recursos públicos

bas as medidas dependem de 
projetos que se encontram no 
Senado. Guedes afi rmou que 
essas medidas iniciais, bem 
como uma revisão mais ampla 
do pacto federativo, benefi -
ciarão os caixas de estados e 
municípios. Salientou que os 
entes da federação não estarão 

em posição de se benefi ciarem 
dessas melhorias se não entra-
rem na reforma previdenciária. 
Por isso, segundo o ministro, os 
assuntos estão ligados.

O senador Fernando Bezerra 
Coelho destacou que existe 
entendimento no Senado de 
que é importante a inclusão 

dos estados e municípios na 
reforma. “Não vamos construir 
um sistema previdenciário com 
27 sistemas distintos, com 2 mil 
regimes próprios nos municí-
pios. É preciso ter uma refl exão 
para construirmos a reforma 
adequada para o desafi o que o 
Brasil enfrenta” (Ag.Senado).

Maia: aprovação da reforma 
depende de negociação coletiva

nenhum destaque que altere a 
economia prevista para refor-
ma. “Se a gente não reestrutura 
o sistema, são os servidores que 
vão fi car sem capacidade de 
receber seus salários porque 
nenhum ente federado vai ter 
condições de pagar em dia”, 
afi rmou.

Rodrigo Maia visitou na sexta-
-feira (28), a Associação de 
Proteção e Assistência aos 
Condenados (Apac) em Belo 

Horizonte, acompanhado da 
ministra do STF, Cármen Lú-
cia. Para ele, iniciativas como 
essas ajudam os parlamentares 
a legislarem melhor. “Projetos 
como esse nos ajudam a co-
locar no papel aquilo de fato 
conhecemos e não apenas o 
que ouvimos falar. É impor-
tante conhecer os problemas 
e as soluções para construir 
leis melhores para o Brasil”, 
destacou (Ag.Câmara).

Trump diz a Bolsonaro 
que visitará o Brasil

Câmara dos EUA destina fundos 
para crise migratória

da votação.
O acordo, no entanto, enfu-

receu a ala mais progressista 
do Partido Democrata. “Eu 
digo ‘não’ a qualquer dinheiro 
a mais para as agências fede-
rais que aplicam as políticas 
migratórias do presidente 

Trump”, afi rmou a represen-
tante Alexandria Ocasio-Cor-
tez, símbolo da renovação da 
legenda. O governo Trump é 
acusado de confi nar migrantes 
e de separar famílias que en-
tram nos EUA sem autorização 
(ANSA).

Empresários de destaque no Brasil receberão 
na terça-feira (2) o Diploma José Ermírio de 
Moraes. A premiação, concedida pelo Senado, 
será entregue em sessão especial. São sete 
homenageados: Carlos Fernando de Carvalho, 
da construtora Carvalho Hosken S.A; Benjamin 
Steinbruch, do Grupo Vicunha; Genésio Moisés 
Spillere, setor metal-mecânico; João Gonçalves 
Filho, ramo de supermercados e frigorífi cos; 

Jocélio Costa, proprietário do Bar do Cuscuz; 
Josué Christiano Gomes da Silva, presidente da 
Coteminas; e Sae-Joo Chang, diretor-executivo 
do Dongkuk Steel Group.

As indicações são feitas pelos senadores ao 
conselho responsável pelo prêmio. Composto 
por sete senadores, o conselho é presidido 
pelo senador Marcos Rogério (DEM-RO) - (Ag.
Senado).

Procuradores 
da lista
tríplice da
PGR

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, recebeu 
os três procuradores que 
encabeçam a lista tríplice 
para a Procuradoria-Geral da 
República (PGR). Também 
participaram do encontro 
o presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores 
da República (ANPR), Fábio 
George Cruz da Nóbrega, e o 
senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP).

O comando da PGR fica 
vago em setembro, quando 
se encerra o mandato de dois 
anos de Raquel Dodge, que foi 
escolhida pelo ex-presidente 
da República Michel Temer e 
não deve ser reconduzida ao 
cargo. “Nos últimos 18 anos, 
essa construção democrática 
tem sido respeitada. Membros 
do MPF de todo o país parti-
cipam de debates em que dis-
cutem questões fundamentais 
de nossa atuação e escolhem 
ao fi nal os nossos líderes”, 
afi rmou Fábio Nóbrega à saída 
do encontro.

Ele disse que cerca de 1.150 
membros do MP votaram e que 
o cargo de procurador-geral 
da República é um dos mais 
relevantes do país. A entrega 
ofi cial da lista ao presidente 
Jair Bolsonaro deve ocorrer na 
próxima semana. O presidente 
da ANPR disse esperar que 
a lista será respeitada (Ag.
Senado).

Senado homenageia empresários 
de destaque no país


