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Pessoas são a base para o desenvolvimento das empresas. Nenhuma 
empresa consegue se desenvolver sem contratar, treinar e manter pes-
soas comprometidas e trabalhando satisfeitas. Para isso, é preciso definir 
as responsabilidades das pessoas, comunicar-lhes sobre o seu trabalho e 
treiná-las para fazer bem o que precisa ser feito. A contratação e o trata-
mento respeitoso com os funcionários também são importantes para es-
colher e manter as pessoas que podem ajudá-lo a melhorar seu negócio. 
Caso você não tenha funcionários, ainda assim algumas dessas ferramen-
tas poderão apoiá-lo você em aspectos como a sua própria capacitação, 
por exemplo.

Nesse tema de gestão, você poderá acompanhar um pouquinho a história 
da Joana. Joana é empresária e possui uma loja de roupas infantis chama-
da Meus Amores. Em toda sua trajetória como empresária, sempre teve di-
ficuldades em gerenciar pessoas no seu negócio. Ela tem problemas com 
seleção e contratação de funcionários, delegação de tarefas e com a de-
pendência que seus funcionários têm da sua pessoa: “Tudo, quem resolve 
sou eu!”, disse Joana durante o diagnóstico.
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

O QUE É:
Ao utilizar esta ferramenta, você irá identificar as responsabilidades esperadas dos seus funcionários 
e o que eles estão aptos a realizar. Poderá também definir quem é a pessoa substituta em caso de 
ausência do responsável.

POR QUE UTILIZAR:
Um dos seus empregados vai entrar de férias. Você tem na empresa alguém que sabe realizar todas 
as atividades desse empregado enquanto ele estiver ausente?

Você estará ausente em um período. A pessoa que irá lhe substituir sabe o que deve fazer?

Com esta ferramenta você irá formalizar as responsabilidades de cada um para realizar as principais 
atividades em sua empresa. Dessa forma, deixa-se explícito o que se espera, evitando conflitos quanto 
à responsabilidade dos funcionários nos cargos que ocupam.

Usando esta ferramenta, você contribui para alavancar seu negócio, pois as ações direcionadas po-
derão refletir em vantagens, tais como:

• Saber, de maneira rápida e visual, quais as tarefas que seus funcionários estão aptos a realizar;
• não ficar na dependência de um único funcionário para a realização das atividades;
• facilitar a divisão de tarefas;
• saber quais são as tarefas que você tem menos pessoas aptas para desenvolver, evitando ficar na 

dependência de um único funcionário; e
• evidenciar para alguém que irá substituí-lo o que deve ser feito na sua ausência.

Ao deixar de lado esta ferramenta, além de abrir mão das vantagens mencionadas, algumas situa-
ções indesejadas poderão rondar seu negócio:

• Alocar funcionários sem experiência em determinadas tarefas;
• ficar dependente de pessoas específicas para determinadas tarefas;
• contratar funcionários de maneira aleatória e não considerando os pontos em que a empresa tem 

necessidade, pois estes não são claramente conhecidos; e
• erros básicos cometidos por pessoas que o substituem em sua breve ausência.
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COMO:
Para implementar essa ferramenta, sugerimos que você siga os seguintes passos:

Passo 1: Listar as pessoas que trabalham na empresa (você, sócio, funcionários):
Você deve listar, nas linhas da planilha da ferramenta, todos os funcionários da sua empresa.

Passo 2: Listar as responsabilidades:
Você deve preencher, nas colunas da ferramenta, todas as atividades ou responsabilidades necessá-
rias para a realização das tarefas de sua empresa.

Passo 3: Fazer o cruzamento das pessoas com as responsabilidades:
No cruzamento da linha com a coluna, você deve marcar o que cada funcionário está apto a fazer.

Passo 4: Definir a prioridade:
Para todas as atividades você deve definir quem está apto a realizá-la, quem é o responsável e quem 
é o substituto.

Passo 5: Fazer a análise geral da matriz:
Nessa análise você deve verificar quais as responsabilidades que estão dependentes de um número 
mínimo de funcionários, bem como verificar que funcionários estão contemplando um número grande 
de atividades.

Passo 6: Definir o plano de ação para resolver as carências apontadas pela análise anterior:
A partir das deficiências apontadas na análise, você deve verificar o que fazer para eliminar atividades 
ou responsabilidades que se encontram na dependência de um único funcionário, e melhor distribuir as 
tarefas daqueles funcionários que se encontram sobrecarregados.

DICA:
Para definir quais pontos devem ser implementados/melhorados, tente visualizar as seguintes situa-
ções:

• Nunca fique na dependência de um único funcionário para qualquer tarefa ou responsabilidade: se 
ele faltar ou se ausentar, sua empresa pode ser prejudicada; e

• Mantenha sempre a matriz atualizada e gerencie-a.



9

PESSOAS   |   Intermediário

EXEMPLO
Vamos continuar contando a história da Joana, que agora está contratando seus funcionários de manei-
ra criteriosa e está sempre em dia com suas obrigações trabalhistas. Mesmo assim, Joana ainda acha 
que tem muito a melhorar no que tange ao tema Pessoas.

O Agente de Orientação Empresarial explicou para Joana que, agora que ela está contratando melhor, 
ela precisa estar sempre preparada para imprevistos, ou seja, ter sempre mais que uma pessoa apta a 
executar cada tarefa. Assim, caso algum dia um dos funcionários, ou até mesmo ela, não compareça 
por qualquer que seja o motivo, haverá alguém preparado para realizar as tarefas da
pessoa que faltou.

Para isso, Joana começou a utilizar a ferramenta Matriz de Responsabilidades. Após as instruções do 
Agente de Orientação Empresarial, ela colocou a mão na massa e não perdeu tempo para
executar as dicas fornecidas.

Ela listou os funcionários e as atividades que cada um, inclusive ela, tem sob sua responsabilidade e 
preencheu o formulário da ferramenta, colocando a letra “R” (responsável), conforme o quadro apre-
sentado a seguir.

 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDADES 

FUNCIONÁRIOS

1. Fernanda R R R R R

2. Mariana R R

3. Joana (proprietária) R R R R

4. Adriana R R
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Com a matriz preenchida, Joana observou que várias atividades estavam nas mãos de uma única 
pessoa. Entendendo a importância de ter mais pessoas que saibam fazer cada uma das atividades, ela 
começou a definir quem poderia, também, fazer atividades que se encontravam sob a responsabilidade 
de uma pessoa só. Veja como Joana definiu a nova Matriz de Responsabilidades de sua loja:

As relações marcadas com um “S” são aquelas que Joana definiu como os substitutos para as tarefas, 
no caso do funcionário responsável “R” não estar disponível para realizá-las.
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 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDADES 

FUNCIONÁRIOS

1. Fernanda R R R R R

2. Mariana S R S R S

3. Joana (proprietária) R R R R S

4. Adriana S S R S R S
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 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDADES 

FUNCIONÁRIOS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Agora, o trabalho de Joana é treinar os funcionários naquelas atividades em que eles serão os substi-
tutos. Perceba que cada atividade tem, pelo menos, duas pessoas marcadas: o responsável e o subs-
tituto. Joana não optou pelo Plano de Ações, mas poderia tê-lo montado um para distribuir as tarefas 
que deveria realizar. Porém, como conhecemos Joana de outras ferramentas, temos certeza de que 
ela obterá sucesso na implantação.

Ferramenta

R – Pessoa Responsável. S – Pessoa Substituta.
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PRINCIPAIS MUDANÇAS DA REFORMA TRABALHISTA

Abaixo, seguem as principais mudanças na legislação trabalhista proveniente da Lei 13.467/2017. Em 
que pese a referida lei ainda não ter entrado em vigor, vamos tratar a regra atual utilizando a expres-
são “como era”, no passado, para o leitor se familiarizar com as alterações da reforma, as quais serão 
identificadas com a expressão “como passa a ser”.

1. Grupo econômico

COMO ERA
A interpretação da regra prevista no art. 2º da CLT era no sentido de que a caracterização de grupo 
econômico se dava tanto pela existência de duas ou mais empresas sob a mesma direção, controle ou 
administração de outra, quanto pela mera identidade de sócios entre empresas diferentes. A comunhão 
de sócios entre duas ou mais empresas, independentemente de estarem sob a mesma direção, con-
trole ou administração de outra, caracterizava grupo econômico, gerando, portanto, responsabilidade 
solidária entre elas em relação às obrigações trabalhistas.

COMO PASSA A SER
Foi acrescido o parágrafo 3º no art. 2º da CLT, o qual aduz que não caracteriza grupo econômico a mera 
identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse 
integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.

COMO FICA NA PRÁTICA
Encerra-se a discussão e a insegurança jurídica que se tinha quando o assunto era responsabilidade 
das empresas que possuíam identidade de sócios (o mesmo sócio em duas ou mais empresas), mas 
que não estavam sob a mesma direção, controle ou administração uma em relação a outra. Pela re-
gra antiga, a Justiça do Trabalho reconhecia a responsabilidade solidária das empresas sobre esse 
argumento, incluindo no polo passivo das demandas trabalhistas empresas que muitas vezes não se 
caracterizam como grupo econômico. O simples fato de existir comunhão de sócios entre empresas 
não autoriza, de forma automática, a responsabilidade solidária dessas, visto que um empresário po-
derá exercer diversas atividades econômicas sem haver comunicação, subordinação, administração, 
controle e direção entre elas.

Agora, com a reforma trabalhista, para fins de responsabilidade solidária, não importa se o mesmo 
sócio compõe o quadro societário de outra empresa, é necessário comprovar o interesse integrado, 
a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas. Ou seja, deve haver objetivo 
comum e permanente entre as empresas.
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Todavia, na prática, o princípio da boa-fé deve imperar, pois os contratos de trabalho não podem ser 
afetados por práticas desonestas de alguns empresários que desvirtuam a norma e prejudicam os di-
reitos dos trabalhadores.

2. Jornada de trabalho
Tempo à disposição

COMO ERA
Art. 4º da CLT considerava como tempo à disposição do empregador o período em que o empregado 
se encontrasse nas dependências da empresa aguardando ou executando ordens, incluindo casos de 
troca de uniforme, higiene pessoal, o tempo de deslocamento do trabalhador entre a portaria da empre-
sa e o local de trabalho e outros.

COMO PASSA A SER
A Lei 13.467/2017 acrescentou o parágrafo 2º no art. 4º da CLT, considerando que não será computado 
como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de cinco 
minutos previsto no § 1o do art. 58 desta Consolidação, quando o empregado, por escolha própria, 
buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem 
como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, 
entre outras:

I - Práticas religiosas;
II - descanso;
III - lazer;
IV - estudo;
V - alimentação;
VI - atividades de relacionamento social;
VII - higiene pessoal;
VIII - troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. 
Portanto, estão excluídos da jornada de trabalho o tempo que o empregado estiver exercendo ativida-
des pessoais, não importante a ordem ou natureza, que induz que tal período não pode ser considera-
do como labor extraordinário.

COMO FICA NA PRÁTICA
O § 1º do art. 58 da CLT diz que não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária 
as variações de horário no registro de ponto não excedentes a cinco minutos, observado o limite máxi-
mo de dez minutos diários.



16

CADERNO DE FERRAMENTAS

Exemplo: quando o empregado tem que entrar e bater seu ponto às 8h00min e acaba registrando a sua 
entrada às 7h55min, esses 5 minutos de antecedência não serão computados na jornada de trabalho. 
A mesma coisa ocorre na saída: o empregado tem que sair e bater o ponto às 18h00min e acaba regis-
trando a saída às 18h04min, esses 4 minutos não serão computados na jornada de trabalho.

Porém, é importante ficar atento ao seguinte: se a soma dos minutos que antecedem e sucedem a jor-
nada normal de trabalho ultrapassam 10 minutos diários, todo o período será considerado como tempo 
de trabalho. 

Outra situação: o empregado tem que entrar e bater seu ponto às 8h00min e acaba registrando a sua 
entrada às 7h53min (7 minutos antes). Na saída, o empregado tem que bater o ponto às 18h00min 
e acaba registrando a saída às 18h04min (4 minutos depois), esses 4 minutos serão computados na 
jornada de trabalho. Isso porque a soma dos dois ultrapassou 10 minutos; logo, todos os minutos antes 
e depois são computados na jornada de trabalho.

Agora a coisa mudou, pois mesmo se a jornada de trabalho do empregado ultrapassar o limite de 5 
minutos antes de depois da jornada mencionado acima, esse período não será mais computado na 
jornada de trabalho, salvo se efetivamente o empregado estiver trabalhando.

A reforma veio apenas afastar a caracterização do tempo gasto com troca de uniforme, lanches, higiene 
pessoal, descanso, lazer, estudo, dentre outras atividades pessoais em que o empregado não esteja 
trabalhando, da jornada de trabalho, desconsiderando essas atividades pessoais como tempo em que 
o empregado não está à disposição do empregador. Na prática, o empregador terá que vigiar o exercí-
cio das atividades do seu empregado, a fim de identificar se o tempo de jornada está sendo gasto para 
o trabalho. O empregador poderá exigir que o empregado registre sua entrada e saída antes de realizar 
qualquer atividade particular.

Por fim, essa regra não se aplica quando o empregado for obrigado, por determinação da empresa, a 
trocar de roupa na própria empresa. Exemplo clássico são os trabalhadores que laboram com alimen-
tação, açougue, padaria, os quais necessitam de roupas especiais para executarem as suas atividades 
e não podem utilizar a roupa de trabalho fora das dependências da empresa.

3. Jornada de trabalho
Hora in itinere

COMO ERA
O tempo despendido pelo empregado, em condução fornecida pelo empregador, até o local de trabalho 
de difícil acesso, ou não servido por transporte público regular, era computado na jornada.
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COMO PASSA A SER
O art. 58, § 2º, da CLT estabelece que o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência 
até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de 
transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não 
ser tempo à disposição do empregador.

COMO FICA NA PRÁTICA
A reforma acabou de uma vez por todas com a conhecida hora in itinere, pois mesmo nos casos em 
que o empregador opere em lugar de difícil acesso ou não servido de transporte público, e oferecer 
condução gratuita ao empregado, o tempo de deslocamento (casa-trabalho e trabalho-casa) não será 
computado na jornada de trabalho, independentemente do meio de transporte.

Então, o empregador poderá oferecer transporte aos seus empregados com a segurança de que esse 
tempo não será considerado como jornada de trabalho, independentemente do tempo de deslocamento.

4. Banco de horas

COMO ERA
Banco de horas somente poderia ser instituído por negociação coletiva (por intermédio do Sindicato da 
categoria), e as horas deveriam ser compensadas dentro de 1 ano.

COMO PASSA A SER
O art. 59, § 5º, da CLT autoriza o banco de horas mediante acordo individual com o empregado, com 
limite de 6 meses para compensação das horas extras.

COMO FICA NA PRÁTICA
Com a mudança, afasta-se a obrigatoriedade da participação do Sindicato da categoria dos empre-
gados na negociação coletiva, permitindo que empregado e empregador negociem, entre si, as 
normas que regulamentarão a compensação de jornada por banco de horas.

Outra mudança está no fato de que agora as horas extras acumuladas no banco deverão ser compen-
sadas dentro de 6 meses, sob pena de pagamento das horas em pecúnia.

Agora, a prestação de horas extras habituais realizadas pelos empregados não descaracteriza o acor-
do de banco de horas.
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5. Jornada 12 x 36

COMO ERA
Hipótese em que o empregado trabalha por 12 horas seguidas e descansa por 36 horas ininterruptas. 
Somente poderia ser instituída por norma coletiva, por meio do Sindicato da categoria dos empregados. 
Acordo individual era considerado inválido pela Justiça do Trabalho.

COMO PASSA A SER
A reforma veio permitir que as partes, em consenso, possam estabelecer acordo individual ou coletivo 
para estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso.

COMO FICA NA PRÁTICA
A jornada de trabalho poderá ser negociada entre as partes, permitindo a flexibilização dos horários, 
no intuito de atender aos interesses das empresas e dos trabalhadores, visando a melhora da sua pro-
dutividade, observados, em qualquer hipótese, os limites constitucionais de 8 horas diárias e 44 horas 
semanais.

Entretanto, a jornada 12 x 36 é uma exceção ao limite de 8 horas diárias, pois as horas suplementares 
serão compensadas por 36 horas ininterruptas de descanso. Assim, as empresas poderão contratar 
funcionários para jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso de forma mais simplifica-
da, desde que seja entabulado de comum acordo.

Agora, a prestação de horas extras habituais realizadas pelos empregados não descaracteriza o acor-
do de jornada de trabalho 12 x 36.

6. Acordado sobre o legislado

COMO ERA
Não há regulamentação propriamente dita sobre a matéria. Tinha-se apenas a regra de que as Conven-
ções Coletivas de Trabalho e os Acordos Coletivos de Trabalho não poderiam deliberar sobre matérias 
de saúde e segurança no trabalho, tais como jornada de trabalho e intervalo intrajornada. Toda e qual-
quer norma coletiva não poderia reduzir ou retirar determinados direitos, como por exemplo, retirar o 
caráter salarial das horas extras pagas por supressão de intervalo intrajornada.

COMO PASSA A SER
As Convenções Coletivas de Trabalho e os Acordos Coletivos de Trabalho têm prevalência sobre a lei. 
As matérias objeto de negociação foram ampliadas, permitindo, entre outros, negociar sobre:
I - Pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites
constitucionais;
II - banco de horas anual;
III - intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a seis 
horas;
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IV - adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), de que trata a Lei no 13.189, de 19 de novembro de 
2015;
V - plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como 
identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança;
VI - regulamento empresarial;
VII - representante dos trabalhadores no local de trabalho;
VIII - teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente;
IX - remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas recebidas pelo empregado, e remuneração 
por desempenho individual;
X - modalidade de registro de jornada de trabalho;
XI - troca do dia de feriado;
XII - enquadramento do grau de insalubridade;
XIII - prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competen-
tes do Ministério do Trabalho;
XIV - prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas de incentivo;
XV - participação nos lucros ou resultados da empresa.

COMO FICA NA PRÁTICA
I - Pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais:
Mediante negociação coletiva, as partes poderão flexibilizar a jornada de trabalho, a fim de adequá-la 
às necessidades da empresa e do empregado, respeitados, em qualquer hipótese, os limites constitu-
cionais. Isso permite uma adequação de jornada de acordo com as necessidades das partes, mas não 
permite o abuso desse direito, a tal ponto de submeter o empregado a jornadas excessivas e degra-
dantes.

Exemplo de jornada flexibilizada é a de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, ou qualquer outra 
modalidade que não ultrapasse 8 horas diárias e 44 semanais.

II - Banco de horas anual:
Leia o item 4.

III - Intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 
seis horas:
O intervalo intrajornada (dentro da jornada: almoço e descanso) continua a ser de, no mínimo, uma 
hora por dia. Porém, as partes poderão negociar, com participação do Sindicato da categoria dos em-
pregados, a redução do intervalo para 30 minutos diários. Assim, empregado e empregador poderão 
adequar a pausa intervalar de acordo com as necessidades e interesses de ambos.
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IV - Adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), deque trata a Lei no 13.189, de 19 de novembro 
de 2015:
Programa do Governo Federal com o objetivo de possibilitar a preservação dos empregos em momen-
tos de retração da atividade econômica e favorecer a recuperação econômico-financeira das empresas 
que comprovarem a situação de dificuldade nessa área, a fim de reduzir jornada de trabalho e salário, 
preservar a atividade econômica e resguardar os empregos.

Podem aderir ao PSE as empresas de todos os setores em situação de dificuldade econômico-financei-
ra que celebrarem acordo coletivo de trabalho específico de redução de jornada e de salário.

O valor do salário pago pelo empregador, após a redução de que trata o programa, não pode ser inferior 
ao valor do salário mínimo.

O acordo coletivo de trabalho específico para adesão ao PSE, celebrado entre a empresa e o Sindicato 
de trabalhadores representativo da categoria da atividade econômica preponderante da empresa, pode 
reduzir em até 30% (trinta por cento) a jornada e o salário.

A empresa que aderir ao PSE fica proibida de dispensar arbitrariamente ou sem justa causa os empregados que 
tiverem sua jornada de trabalho temporariamente reduzida enquanto vigorar a adesão ao PSE e, após o seu térmi-
no, durante o prazo equivalente a um terço do período de adesão, bem como contratar empregado para executar, 
total ou parcialmente, as mesmas atividades exercidas por empregado abrangido pelo programa.

V - Plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, 
bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança:
Pode ser feito também por acordo individual, mas se preferir, poderá ser instituído em norma coletiva.

VI - Regulamento empresarial:
Também pode ser feito por acordo individual mas, para se sobressair à lei, poderá ser feito por norma 
coletiva.

VII - Representante dos trabalhadores no local de trabalho: 
Nas empresas com mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de uma comissão para 
representá-los, com a finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.

VIII - Teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente:
Vamos tratar sobre eles especificamente mais adiante.

IX - Remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas recebidas pelo empregado, e remu-
neraçãopor desempenho individual:
Forma de pagamento por trabalho realizado, remuneração proporcional à produção do empregado 
mediante regras específicas previamente estipuladas, de forma justa e razoável, que possibilite reais 
condições de alcance pelo empregado. A remuneração de produtividade e desempenho individual po-
derá ser entabulada por norma coletiva, a fim de que a regra se sobressaia à lei.
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X - Modalidade de registro de jornada de trabalho:
O registro de jornada de trabalho deve ser eletrônico. Porém, determinadas atividades são incompatí-
veis com tais registros, por isso agora é permitido estipular em norma coletiva outras formas de registrar 
a jornada de trabalho, seja de forma eletrônica, manual, pelo sistema, ou qualquer outra medida idônea 
que permita o registro correto da jornada pelo empregado.

XI - Troca do dia de feriado:
Sabe aquele feriado que cai no meio da semana? Pois então, agora esse feriado poderá ser negociado 
e trocado por outro dia que coincida com o fim de semana. Ex.: Feriado que cai numa quinta-feira po-
derá ser transferido para sexta-feira, a fim de permitir uma pausa ininterrupta de descanso.

XII - Enquadramento do grau de insalubridade;
O enquadramento do grau de insalubridade é regulamentado pela NR 15 do Ministério do Trabalho e 
Emprego. Com a reforma, as partes poderão pactuar, mediante comprovação do grau de insalubridade 
a ser realizado por laudo técnico de engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, devi-
damente habilitados, fixar adicional devido aos empregados expostos à insalubridade quando imprati-
cável a sua eliminação ou neutralização.

Assim, as empresas e os Sindicatos da categoria dos empregados poderão realizar perícia em estabe-
lecimentos ou setores da empresa, com o objetivo de caracterizar e classificar ou determinar a ativida-
de insalubre, enquadrando-a em grau mínimo, médio ou máximo.

XIII - Prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades com-
petentes do Ministério do Trabalho:
Pela regra anterior, as empresas que operam em atividades insalubres deveriam requerer ao Ministério 
do Trabalho e Emprego autorização para trabalho extraordinário, a fim de que este examine o local de 
trabalho e verifique as suas condições. Agora, essa condição poderá ser feita diretamente com o Sin-
dicato dos empregados.

XIV - Prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas de 
incentivo:
O empregador poderá, por norma coletiva de trabalho, instituir premiações de incentivo aos funcioná-
rios por meio de programas devidamente firmados perante o Sindicato dos empregados, contendo as 
regras que nortearão os incentivos e indicando, inclusive, previsão de que os bens ou serviços pos-
suem caráter indenizatório.

XV - Participação nos lucros ou resultados da empresa:
Também pode ser feito por regramento individual da empresa, mas para se sobressair à lei, poderá ser 
feito por norma coletiva.
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7. Justiça do trabalho x acordado sobre legislado

COMO ERA
A Justiça do Trabalho tinha ampla liberdade e plena autonomia para declarar nula cláusula coletiva que 
deliberasse sobre matérias de saúde e segurança no trabalho, tais como jornada de trabalho e interva-
lo intrajornada, bem com norma coletiva que reduzisse ou retirasse determinados direitos, como, por 
exemplo, retirar o caráter salarial das horas extras pagas.

COMO PASSA A SER
A análise das cláusulas coletivas se limita à verificação da conformidade dos elementos essenciais do 
negócio jurídico previstos no art. 104 do Código Civil de 2002:

I - Agente capaz;
II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
III - forma prescrita (proibida) ou não na defesa em lei.

COMO FICA NA PRÁTICA
Agora, com a nova regra da prevalência da norma coletiva sobre a lei, a Justiça do Trabalho deverá 
interferir minimamente nos acordos, limitando-se a analisar a conformidade dos elementos essenciais 
do negócio jurídico previstos no art. 104 do Código Civil de 2002.

Isso significa que a supremacia do acordado sobre legislado é absoluta, pois nem a Justiça do Traba-
lho poderá declarar a nulidade de cláusula coletiva, salvo nos casos de invalidade do negócio jurídico, 
como por exemplo na hipótese de haver uma negociação de objeto ilícito (drogas em geral) ou uma das 
partes do acordo não esteja plenamente capaz para o exercício da vida civil.

8. Acordado sobre o legislado – Limites

COMO ERA
Não havia um rol limitando aquilo que norma coletiva poderia ou não firmar, existia apenas a regra de 
que as Convenções Coletivas de Trabalho e os Acordos Coletivos de Trabalho não poderiam deliberar 
sobre matérias de saúde e segurança no trabalho, tais como jornada de trabalho e intervalo intrajor-
nada. Toda e qualquer norma coletiva não poderia reduzir ou retirar determinados direitos, como, por 
exemplo, retirar o caráter salarial das horas extras pagas por supressão de intervalo intrajornada.

COMO PASSA A SER
Agora temos um rol limitador daquilo que pode ser abordado em norma coletiva, pois o art. 611-B da 
nova redação da CLT diz quais são os objetos ilícitos de convenção coletiva ou de acordo coletivo de 
trabalho.
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COMO FICA NA PRÁTICA
Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a 
supressão ou a redução dos seguintes direitos:

I - Normas de identificação profissional, inclusive as anotações na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social;
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
III - valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS);
IV - salário mínimo;
V - valor nominal do décimo terceiro salário;
VI - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
VII - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;
VIII - salário-família;
IX - repouso semanal remunerado;
X - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% (cinquenta por cento) à do 
normal;
XI - número de dias de férias devidas ao empregado;
XII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;
XIII - licença-maternidade com a duração mínima de cento e vinte dias;
XIV - licença-paternidade nos termos fixados em lei;
XV - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;
XVI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;
XVII - normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamenta-
doras do Ministério do Trabalho;
XVIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas;
XIX - aposentadoria;
XX - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador;
XXI - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco 
anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de 
trabalho;
XXII - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador 
com deficiência;
XXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer 
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
XXIV - medidas de proteção legal de crianças e adolescentes;
XXV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador 
avulso;
XXVI - liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, 
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sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em con-
venção coletiva ou acordo coletivo de trabalho;
XXVII - direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e 
sobre os interesses que devam, por meio dele, defender;
XXVIII - definição legal sobre os serviços ou atividades essenciais e disposições legais sobre o atendi-
mento das necessidades inadiáveis da comunidade em caso de greve;
XXIX - tributos e outros créditos de terceiros;
XXX - as disposições previstas nos arts. 373-A, 390, 392, 392-A, 394, 394-A, 395, 396 e 400 desta 
Consolidação. Ainda, com a reforma, as regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consi-
deradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, podendo ser objeto de acordo ou 
convenção coletiva.

9. Sócio retirante

COMO ERA
Não havia regra específica na CLT. Vivia-se numa celeuma.

COMO PASSA A SER
Foi acrescentado o art. 10-A na CLT, o qual aduz que o sócio retirante responde subsidiariamente pelas 
obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em 
ações ajuizadas até dois anos depois de averbada a modificação do contrato.

COMO FICA NA PRÁTICA
Haverá segurança jurídica nos casos de saída dos sócios da sociedade empresária. Agora a reforma 
colocou um basta na divergência que existia, pois alguns entendiam que o sócio que se retirou da 
sociedade detinha responsabilidade quando o empregado fora contratado no período da sua adminis-
tração, desconsiderando o prazo de dois anos da averbação da junta comercial. Outros entendiam que 
a responsabilidade do ex-sócio se limitava aos dois anos da averbação.

Com a entrada em vigor da Lei 13.467/2017, o sócio que se retira da empresa responde pelas dívidas 
trabalhistas apenas quanto às ações ajuizadas até dois anos depois de averbada a modificação do 
contrato social da empresa. 

Além disso, agora estabeleceu-se uma ordem de preferência, pois primeiro o juiz deverá esgotar todas 
as buscas possíveis para encontrar bens da empresa devedora e, não os encontrando, ele poderá bus-
car em relação aos atuais sócios. Esgotadas as duas primeiras oportunidades, e somente depois disso, 
o juiz poderá direcionar a execução trabalhista em face do sócio que se retirou.
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10. Trabalho em regime de tempo parcial

COMO ERA
O trabalho por tempo parcial previsto na CLT era limitado a 25 horas semanais, não poderia haver ho-
ras extras e fracionamento de férias.

COMO PASSA A SER
A reforma modificou o trabalho por tempo parcial permitindo uma jornada de 30 horas semanais, sem 
possibilidade de horas extras, ou 26 horas semanais com possibilidade de horas extras, até o limite de 
6 horas semanais.

Além disso, é facultado ao empregado contratado sob regime de tempo parcial converter um terço do 
período de férias a que tiver direito em abono pecuniário.

COMO FICA NA PRÁTICA
30 horas semanais: não pode fazer horas extras.

26 horas semanais: pode fazer até 6 horas extras por semana.

Menos de 26 horas semanais: pode fazer até 6 horas extras por semana.

Na hipótese de haver horas extras, as horas suplementares à duração do trabalho semanal normal 
(no caso de 26 horas ou menos) serão pagas com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o 
salário-hora normal.

As horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a 
semana imediatamente posterior à da sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pa-
gamento do mês subsequente, caso não sejam compensadas.

O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada, 
em relação aos empregados que cumprem, nas mesmas funções, tempo integral.

11. Intervalo intrajornada suprimido

COMO ERA
Caso não fosse integralmente usufruído, era devido o pagamento do período inteiro como extra, com 
natureza salarial. Exemplo: o empregado tem direito a uma hora de intervalo, mas usufrui apenas de 
30 minutos. Será devido como horas extras o período inteiro de uma hora, mesmo tendo gozado par-
cialmente do intervalo.
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COMO PASSA A SER
Art. 71, § 4º, da CLT aduz que, não sendo integralmente usufruído, é devido o pagamento apenas do 
período não gozado, com natureza indenizatória (sem reflexos).

COMO FICA NA PRÁTICA
Do intervalo intrajornada, além de poder ser flexionado por meio de norma coletiva para 30 minutos 
diários, no caso de supressão, somente será devido o pagamento da hora suprimida e não do intervalo 
completo.

Exemplo: o empregado tem direito a uma hora de intervalo, mas usufrui apenas de 30 minutos. Será 
devido como horas extras o período suprimido de 30 minutos, não sendo mais devido o período integral 
como horas extras.

Isso ocorria porque a súmula 437 do TST determinava que a não concessão ou a concessão parcial do 
intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o 
pagamento total do período correspondente, e não apenas daquele suprimido, com acréscimo de, no 
mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho (art. 71 da CLT), sem prejuízo 
do cômputo da efetiva jornada de labor para efeito de remuneração.

Ainda, o TST foi além, dizendo que possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4º, da CLT, 
com redação introduzida pela Lei nº 8.923, de 27 de julho de 1994, quando não concedido ou reduzido 
pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação, repercutindo, assim, no 
cálculo de outras parcelas salariais.

Com a reforma, o pagamento do período suprimido terá caráter indenizatório, isto é, não incidirá como 
base para pagamento de FGTS, INSS, férias, 13º salário, dentre outras verbas salariais. 

12. Teletrabalho (home office) 

COMO ERA
A modalidade de teletrabalho ou home office já era muito praticada no âmbito das relações de emprego 
contemporâneas, carecendo apenas de regulamentação capaz de dar segurança jurídica aos atores 
dessa relação moderna de trabalho.

COMO PASSA A SER
O legislador acrescentou um capítulo novo na CLT, e em cinco artigos regulamentou o home office, 
dizendo que teletrabalho é a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do 
empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, 
não se constituam como trabalho externo.
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COMO FICA NA PRÁTICA
Agora tem segurança. Depois de anos de insegurança essa modalidade de trabalho ganhou força 
de lei, e por essa qualidade, deve-se observar as diretrizes legais para a sua boa e regular apli-
cação.

A primeira delas que se destaca é que a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho de-
verá constar expressamente do contrato individual de trabalho e na CTPS, que especificará as 
atividades que serão realizadas pelo empregado.

Um ponto interessante nesse aspecto é que muitos empresários tinham medo dessa modalidade de 
trabalho, principalmente no tocante à presença esporádica ou semanal dos empregados nas depen-
dências da empresa, com receio de que isso pudesse descaracterizar o teletrabalho. Entretanto, a 
reforma veio tranquilizar o empregador, ao afirmar que o comparecimento às dependências do empre-
gador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabeleci-
mento não descaracteriza o regime de teletrabalho.
Assim, quando houver necessidade de presença do empregado sob o regime de teletrabalho nas de-
pendências da empresa, o que pode se justificar por muitas razões, não se corre mais o risco de se 
descaracterizar essa modalidade de trabalho à distância.

Além disso, poderá ser realizada a alteração do regime presencial para o de teletrabalho desde que 
haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual.

Por outro lado, poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por de-
terminação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de quinze dias, com correspondente 
registro em aditivo contratual.

Assim:

De presencial para teletrabalho: acordo entre as partes.

De teletrabalho para presencial: por determinação do empregador.

Quanto ao custo da operação, a responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos 
equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, 
bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito, e 
serão arcadas pelo empregador, não integrando a remuneração do empregado.

E, por fim, cabe destacar que os empregados na modalidade de teletrabalho estão excluídos do regime 
de controle de jornada, não havendo obrigação legal de registrar jornada diária de trabalho, pois nes-
sa modalidade o empregador não controla a jornada; logo, também não haverá pagamento de horas 
extras.
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13. Férias

COMO ERA
As férias apenas poderiam ser fracionadas em casos excepcionais, em dois períodos, desde que um 
deles não fosse inferior a 10 dias. Ainda, menores de 18 anos e maiores de 50 anos não poderiam 
fracionar as férias.

COMO PASSA A SER
O § 1º do art. 134 da CLT veio modificar essa realidade e passou a permitir o fracionamento das férias 
em até três períodos, desde que um deles tenha no mínimo 14 dias corridos e os outros dois no mínimo 
5 dias corridos, cada. Além disso, passou a permitir que menores de 18 anos e maiores de 50 anos 
também possam fracioná-las.

COMO FICA NA PRÁTICA
Deve haver a concordância do empregado, não se trata de uma imposição, mas sim de uma escolha do 
empregado. As datas e períodos em que o empregado sairá de férias continua sendo uma deliberação 
do empregador.

14. Ausência de registro na CTPS

COMO ERA
A empresa que mantivesse empregado não registrado incorreria na multa de valor igual a um salário 
mínimo por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência.

COMO PASSA A SER
O empregador que mantiver empregado não registrado ficará sujeito à multa no valor de R$ 3.000,00 
(três mil reais) por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência.

COMO FICA NA PRÁTICA
O empregador é obrigado a registrar, seja qual for a atividade laboral, o seu empregado, podendo ado-
tar livros, fichas ou sistema eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Tra-
balho, sob pena de, numa eventual fiscalização, sofrer as sanções da lei. Em relação à microempresa 
ou empresa de pequeno porte, o valor final da multa aplicada será de R$ 800,00 (oitocentos reais) por 
empregado não registrado.

15. Trabalho insalubre para mulher

COMO ERA
A empregada gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, de quais-
quer atividades, operações ou locais insalubres, independentemente do grau de insalubridade, deven-
do exercer suas atividades em local salubre.
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COMO PASSA A SER
Autoriza a empregada gestante a trabalhar em condições insalubres em graus mínimo e médio. Se o 
trabalho for prejudicial à gestação/lactação não poderá ser exercido, mediante apresentação de ates-
tado pelo médico de confiança da empregada.

COMO FICA NA PRÁTICA
Em atividades insalubres de grau máximo, a gestante não pode trabalhar. A exceção quanto ao 
grau máximo é para a empregada lactante, pois a lei permite que esta labore em tais condições. Porém, 
quando a empregada apresentar atestado de saúde, emitido por médico de sua confiança, da mulher, 
que recomende o afastamento durante a lactação, deverá ser imediatamente afastada da atividade 
considerada insalubre em grau máximo.

Quanto aos graus médio e mínimo, tanto para a gestante quanto para a lactante, poderá haver trabalho 
em ambiente insalubre, mas quando a empregada apresentar atestado de saúde, emitido por médico 
de sua confiança, que recomende o afastamento durante a gestação e lactação, a trabalhadora deverá 
ser imediatamente afastada da atividade considerada insalubre em grau médio ou mínimo.

16. Trabalho autônomo

COMO ERA
Não era regulamentado. Muitos autônomos obtinham o reconhecimento de vínculo de emprego na 
Justiça do Trabalho, alegando fraude por parte do contratante.

COMO PASSA A SER
A reforma passou a regulamentar a figura do trabalhador autônomo, aduzindo que a contratação do 
autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma con-
tínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º da CLT.

COMO FICA NA PRÁTICA
Grande problema do trabalho autônomo é a caracterização de relação autônoma mascarada. Muitos 
“autônomos” pleiteavam na Justiça do Trabalho o reconhecimento de vínculo de emprego com o con-
tratante, alegando que na verdade a relação existente entre as partes era de emprego, quando
preenchidos os pressupostos do vínculo de emprego (artigos 2º e 3º da CLT).

Assim, mesmo com contrato assinado, firmado entre as partes, a Justiça do Trabalho por incontáveis 
vezes declarava a invalidade do contrato de natureza civil, reconhecia o vínculo de emprego e determi-
nava o pagamento de todas as verbas trabalhistas devidas numa típica relação de emprego.

Agora, com a nova redação apresentada pela CLT, desde que todas as formalidades legais para a 
constituição da relação cível sejam observadas, essa relação terá validade e ganhou força de lei, ge-
rando segurança jurídica para as partes.
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Ainda, a maior novidade apresentada pela reforma nesse aspecto reside no fato de que o trabalho 
autônomo prestado com exclusividade, de forma contínua ou não, não caracteriza a qualidade de em-
pregado prevista em lei. Antes da mudança, um trabalhador autônomo que prestasse seus serviços de 
forma exclusiva tinha grandes chances de ter o pedido de vínculo de emprego reconhecido. Agora, es-
tando tudo dentro da legalidade, não importa se é exclusivo ou não, não haverá mais reconhecimento 
de vínculo de emprego apenas por essa condição.

Porém, deve-se tomar cuidado com a administração e a forma de tratamento do serviço autônomo. O 
contratante não poderá tratar o prestador de serviço autônomo como se fosse seu empregado, não 
poderá haver subordinação jurídica nem pessoalidade.

A relação jurídica que há nessas relações cíveis é obrigacional, isto é, o contratante contrata os 
serviços e paga pelo trabalho realizado; o contratado, por sua vez, tem a obrigação legal e con-
tratual de executar os serviços para o qual foi contratado. Esse é o vínculo jurídico dessa relação, 
ambos estão subordinados nos seus deveres, obrigações e direitos derivados do contrato de prestação 
de serviço. Agora, quando isso ultrapassa os limites do contrato (direitos e obrigações), corre-se 
o risco de ter essa relação cível desqualificada e declarada como relação de emprego.

A pessoalidade é outro ponto importante, pois numa relação de emprego o empregador contrata a 
pessoa física, não podendo o empregado ser substituído por outra pessoa para cumprir sua jornada de 
trabalho quando não puder comparecer. Exemplo: João foi contratado para trabalhar na empresa Alfa 
Ltda. Certo dia, João adoeceu e não pôde comparecer ao trabalho. Ele poderá encaminhar seu irmão 
para prestar serviço no seu lugar? Pode ocorrer tal substituição? Evidentemente que não, pois numa 
relação de emprego o empregador contrata a pessoa, que no caso é o João.

Já numa relação legítima de trabalho autônomo, essa qualidade não pode existir, pois a pessoalida-
de é incompatível com esse tipo de contrato. O prestador de serviços autônomo contratado presta 
serviço pessoalmente, podendo se fazer substituir por outra pessoa de sua confiança em casos espe-
cíficos. Por isso que o contrato de trabalho autônomo se diferencia do contrato de emprego. Entretanto, 
quando essa discricionariedade do contratado não existe, aí o risco de descaracterização da relação 
cível é possível, desde que preenchidos os pressupostos configuradores da relação de emprego.

17. Trabalho intermitente

COMO ERA
Muitos trabalhadores eram contratados de forma intermitente, mas essa relação não era regulamentada.

COMO PASSA A SER
A Lei 13.467/2017 define o trabalhador intermitente como sendo aquele cuja a prestação de serviços, 
com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação entre serviços 
e inatividade.
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COMO FICA NA PRÁTICA
O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o 
valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou àquele devido 
aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente 
ou não.

O empregado será convocado para trabalhar, não havedo a necessidade de ficar na sede da empresa 
esperando trabalho. Quando chamado, o empregado receberá pelas horas efetivamente trabalha-
das, ou seja: tem trabalho, tem salário. Essa modalidade de trabalho pode ser muito bem utilizada 
por aquelas empresas que trabalham sob demanda, e depois passam períodos sem trabalho.

Porém, o empregador deve convocar o empregado intermitente para a prestação de serviços,
informando qual será a jornada, com pelo menos 3 dias corridos de antecedência.

Por sua vez, o empregado poderá recusar o trabalho, pois, recebida a convocação, este terá o prazo de 
um dia útil para responder ao chamado, presumindo-se, no silêncio, a recusa. A recusa da oferta não 
descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente.

Se o empregado aceitar o trabalho, deverá comparecer à empresa para executá-lo. Caso uma das 
partes descumpra as obrigações do contrato, bem como do trabalho em específico, sem justo motivo, 
deverá pagar à outra parte, no prazo de trinta dias, multa de 50% (cinquenta por cento) da remuneração 
que seria devida para aquele trabalho.

Além disso, no trabalho intermitente, assim como no contrato de trabalho “normal”, não há exclusivi-
dade, visto que o período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, 
podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes.

Como fica o pagamento dos direitos trabalhistas? Essa resposta está no § 6º do art. 452-A da 
nova redação da CLT:

Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato 
das seguintes parcelas: I. remuneração; II. férias proporcionais com acréscimo de um terço; III. 
décimo terceiro salário proporcional; IV. repouso semanal remunerado; e V. adicionais legais, 
tudo pago por meio de recibo, onde deverá constar discriminadamente os valores pagos relati-
vos a cada uma das parcelas acima referidas.

Ainda, o empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária e o depósito do 
FGTS, na forma da lei, com base nos valores pagos no período mensal (proporcionalmente) e 
fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento dessas obrigações. Isto é, havendo tra-
balho, haverá salário e, por consequência legal, haverá recolhimento do FGTS.
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Um ponto interessante (e justo) trazido pela reforma quanto ao trabalho intermitente é o direito 
a férias, mesmo se o empregado passar por períodos sem trabalho. O § 9º do art 452-A
aduz que a cada doze meses o empregado adquire direito a usufruir, nos doze meses subse-
quentes, um mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços
pelo mesmo empregador.

18. Salário e remuneração

COMO ERA
O salário era integrado não só pela importância fixa estipulada, como também pelas comissões, per-
centagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens que excedessem 50% do valor do salário do 
empregado e abonos pagos pelo empregador.

COMO PASSA A SER
A atual redação do art. 457 da CLT deixa claro que integram o salário a importância fixa estipulada, as 
gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador.

COMO FICA NA PRÁTICA
Ou seja, as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, 
vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remunera-
ção do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de 
qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou 
valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao es-
perado no exercício de suas atividades.

Ainda, o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não, inclu-
sive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, 
despesas médico-hospitalares e outras similares, mesmo quando concedido em diferentes modalida-
des de planos e coberturas, não integram o salário do empregado para qualquer efeito.

19. Alteração da função cargo de confiança

COMO ERA
É ilícita a alteração contratual quando acarrete prejuízos diretos ou indiretos ao empregado. A reversão 
do empregado da função de confiança para o cargo de origem não retira dele o direito à gratificação 
recebida pelo exercício do cargo, quando percebida por 10 anos ou mais.
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COMO PASSA A SER
O retorno ao cargo de origem, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manu-
tenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada, independentemente 
do tempo de exercício da respectiva função.

COMO FICA NA PRÁTICA
O empregador poderá remover, com total segurança jurídica, o funcionário que exerce cargo de 
confiança para o seu cargo de origem, retirando a gratificação de função que este recebe mensal-
mente, independentemente do tempo.

Isso se dá pelo fato de que a gratificação de função se justifica pelo exercício da função de confiança, 
encerrando a função ou sendo o empregado removido do cargo de confiança para o cargo de origem, 
não subsiste mais o fato gerador da gratificação, podendo ser retirada imediatamente após o afasta-
mento ou encerramento do cargo.

20. Dispensas imotivadas coletivas e PDV ou PDI

COMO ERA
A ocorrência de dispensa coletiva, para que o procedimento fosse declarado legalmente válido, neces-
sariamente deveria se concretizar por acordo ou convenção coletiva.

COMO PASSA A SER
Agora, as dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas, equiparam-se para todos os fins, 
não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção 
coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação.

COMO FICA NA PRÁTICA
A lei não diferencia mais as dispensas individuais e coletivas, possibilitando ao empregador a discricio-
nariedade de demitir coletivamente, sem prévia autorização do Sindicato da categoria dos empregados 
ou formulação de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.

O Plano de Demissão Voluntária ou Incentivada, para dispensa individual, plúrima ou coletiva, previsto 
em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja quitação plena e irrevogável dos direi-
tos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes, ou 
seja, empregado e empregador, juntamente com o Sindicato, poderão delimitar as verbas que serão 
quitadas, ressalvando aquelas que não serão objeto de quitação ampla e geral, permitindo com que o 
empregado pleiteie o seu pagamento numa futura reclamatória trabalhista.
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A reforma veio assegurar legalmente a prática do PDV ou PDI, mas mantendo a necessidade de 
sua formulação por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, isto é, a parti-
cipação do Sindicato da categoria dos empregados é necessária para sua validação e para quitação 
plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia entabulados nos referidos planos.

21. Justa causa

COMO ERA
Era (e ainda é) regulamentado pelo art. 482 da CLT.

COMO PASSA A SER
A reforma trabalhista veio acrescentar mais uma possibilidade de aplicação de justa causa por culpa 
do empregado, asseverando que a perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o 
exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado, ensejam a rescisão do con-
trato de trabalho por justa causa.

COMO FICA NA PRÁTICA
O empregado que necessita de habilitação prevista em lei para exercer a função para a qual foi contra-
tado tem o dever de zelar pela sua boa e regular manutenção, se salvaguardando de situações que o 
levem a perder tal habilitação, tendo em vista que a perda dessa qualidade o impossibilitará de exercer 
a sua função, o que acarretará na rescisão contratual por justa causa.

Um exemplo clássico dessa modalidade de rescisão do contrato de trabalho por justa causa são os 
motoristas profissionais, os quais necessitam da Carteira Nacional de Habilitação para exercerem a 
função de motorista. Ao perder sua habilitação, por qualquer razão, desde que seja de forma dolosa, 
isto é, com a intenção de praticar o ato faltoso, dará ensejo à aplicação de justa causa por parte do seu 
empregador.

Dessa forma, se a perda da habilitação para o exercício da função profissional se der de forma culposa, 
sem a intenção de praticar o ato que o desabilitou, o empregado não poderá ter seu contrato de traba-
lho rescindido por justa causa.

22. Acordo para extinção do contrato de trabalho

COMO ERA
Não era regulamentado, mas era muito praticado pelos empregados e empregadores. O famoso “acor-
do”, em que o empregador dispensa o empregado e este devolve a multa do FGTS ao empregador.
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COMO PASSA A SER
Agora o art. 484-A permite essa prática, estabelecendo que o contrato de trabalho poderá ser extinto 
por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as verbas trabalhistas.

COMO FICA NA PRÁTICA
O que é devido quando isso ocorrer? Serão devidas as seguintes verbas trabalhistas:

• Por metade: aviso prévio, ser for indenizado;
• por metade: multa do FGTS, que será de 20% sobre o saldo remanescente;
• na íntegra: as demais verbas rescisórias normais.
• nesses casos, o empregado só poderá movimentar 80% da sua conta do FGTS, e não terá direito ao 
seguro desemprego.

23. Termo de quitação do contrato de trabalho

COMO ERA
Não havia regulamentação sobre o tema.

COMO PASSA A SER
O art. 507-B da CLT permite que empregado e empregador, com a assistência do Sindicato da catego-
ria do empregado, firmem termo dando quitação anual às obrigações trabalhistas.

COMO FICA NA PRÁTICA
Agora, por força da nova redação conferida à CLT por meio da Lei 13.467/2017, é facultado aos empre-
gados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, firmar o termo de quitação anual 
de obrigações trabalhistas, perante o Sindicato dos empregados.

Ou seja, anualmente, empregado e empregador poderão comparecer ao Sindicato dos empregados 
e firmar o termo que quitará o contrato, não havendo mais o que reclamar em futuras reclamatórias 
trabalhistas, haja vista que houve quitação devidamente acompanhada pelo Sindicato, o qual possui 
representatividade perante o empregador para analisar e convalidar ou não a transação. Tal faculdade 
agora terá força de lei, não podendo ser questionada a sua validade no Judiciário, salvo se efetivamen-
te os requisitos do negócio jurídico não se mostrarem preenchidos.
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Na prática, sob a vigência da regra anterior, os empregadores acompanhavam os empregados até o 
Sindicato para homologar o termo rescisório do contrato de trabalho e depois os empregados pode-
riam, numa futura reclamatória trabalhista, pleitear verbas não pagas ou pagas a menor. A nova regra 
inibirá e reduzirá drasticamente as reclamatórias trabalhistas, desde que isso vire uma prática anual 
entre empregados e empregadores.

Na nossa opinião, isso é um grande avanço na dinâmica laboral, pois as partes, no âmbito privado, de 
forma extrajudicial, pactuarão a quitação integral do contrato correspondente ao período de no máximo 
um ano, sem a necessidade de movimentar o Poder Judiciário, evitando custos ao Estado e principal-
mente às partes.

24. Contribuição sindical

COMO ERA
A contribuição sindical era obrigatória para empregados e empregadores. A redação anterior do art. 
545 da CLT asseverava que os empregadores ficam obrigados a descontar na folha de pagamento dos 
seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao Sindica-
to, quando por este notificados, salvo quanto à contribuição sindical, cujo desconto independe dessas 
formalidades.

COMO PASSA A SER
A reforma trabalhista apenas retirou a última parte do art. 545 da CLT “salvo quanto à contribuição 
sindical, cujo desconto independe dessas formalidades”. Assim, a contribuição sindical não é mais 
obrigatória tanto para os empregados quanto para os empregadores.

COMO FICA NA PRÁTICA
A partir de agora, com as novas regras da CLT, as contribuições devidas aos Sindicatos pelos par-
ticipantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas 
pelas referidas entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas 
e aplicadas, desde que prévia e expressamente autorizadas. Isso na prática significa autorização 
prévia por escrito. Caso não haja essa autorização, o desconto é ilícito.

Dessa forma, os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus emprega-
dos, relativa ao mês de março de cada ano, a contribuição sindical dos empregados que autorizaram 
prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos Sindicatos. Assim, uma vez autorizado 
pelo empregado, e somente se este autorizar de forma escrita, é que o empregador está obrigado a 
efetuar o desconto e repassar o valor ao Sindicato da categoria do empregado.

Para aqueles empregados que não estiverem trabalhando no mês destinado ao desconto da contribui-
ção sindical e que venham a autorizar prévia e expressamente o recolhimento, serão descontados no 
primeiro mês subsequente ao do reinício do trabalho.
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25. Redução salarial

COMO ERA
A Constituição Federal de 1988 estabelece como princípio básico a irredutibilidade do salário, salvo 
disposto em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Por sua vez, o art. 503 da CLT aduz que é 
lícita, em caso de força maior ou prejuízos devidamente comprovados, a redução geral dos salários 
dos empregados da empresa, proporcionalmente aos salários de cada um, não podendo, entretanto, 
ser superior a 25% (vinte e cinco por cento), respeitado, em qualquer caso, o salário mínimo da região.

COMO PASSA A SER
Continua a regra da excepcionalidade da redução salarial, inclusive o art. 611-B, VII, do texto da Lei 
13.467/2017, proíbe que Convenção Coletiva de Trabalho e Acordo Coletivo de Trabalho reduzam sa-
lário, na forma da lei.

COMO FICA NA PRÁTICA
Mas então, o que mudou? Na verdade, o salário continua a ser algo intocável, irredutível, não 
podendo ser retido sob pena de configuração de crime, nos termos da lei.

A reforma trabalhista não veio autorizar a redução salarial, o disposto no art. 503 da CLT ainda está 
vigente. Portanto, ainda é ilícita a redução salarial, salvo nos casos excepcionais, de grave crise eco-
nômica e financeira enfrentada pela empresa, que esta poderá, no intuito de preservar os empregos e 
a atividade econômica, reduzir jornada de trabalho e salário.

Dessa forma, a empresa que, em face de conjuntura, econômica, devidamente comprovada, se en-
contrar em condições que recomendem, transitoriamente, a redução da jornada normal ou do número 
de dias do trabalho, poderá fazê-lo mediante prévio acordo com a entidade sindical representativa dos 
seus empregados, homologado pela Delegacia Regional do Trabalho, e sempre de modo que a redu-
ção do salário mensal resultante não seja superior a 25% (vinte e cinco por cento) do salário contratual.

A Lei 13.467/2017 veio apenas acrescentar mais uma garantia ao empregado, aduzindo que, se for 
pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de 
trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de 
vigência do instrumento coletivo.

26. Ultratividade da norma coletiva

COMO ERA
As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos indivi-
duais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de 
trabalho (súmula 277 TST).
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COMO PASSA A SER
O art. 614, § 3º, da CLT trouxe o princípio de que não será permitido estipular duração de convenção 
coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos, sendo vedada a ultratividade.

COMO FICA NA PRÁTICA
Pela regra antiga, uma norma coletiva só poderia ser modificada, reduzida ou suprimida por outra nor-
ma coletiva, mesmo após a sua vigência. 

Exemplo: os efeitos de uma norma coletiva ultrapassavam o limite de vigência da própria norma co-
letiva. A duração de uma norma coletiva pode ser de no máximo 2 anos, mas de acordo com a regra 
antiga, a duração ultrapassava esse limite de 2 anos até que outra norma coletiva modificasse ou su-
primisse o direito previsto no acordo ou na convenção anterior.

Assim, a ultratividade é esse prolongamento do prazo de vigência da norma, o que agora é proibido. 
A partir do momento em que um direito for instituído por acordo ou convenção coletiva de tra-
balho, esse direito produzirá efeito apenas pelo prazo de vigência estipulado na própria norma.

27. Prevalência do acordo coletivo sobre a convenção coletiva

COMO ERA
As condições de trabalho e os direitos dos empregados estabelecidos em Convenção Coletiva de 
Trabalho, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as condições e direitos estipulados em Acordo 
Coletivo de Trabalho.

COMO PASSA A SER
As condições estabelecidas em Acordo Coletivo de Trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas 
em Convenção Coletiva de Trabalho.

COMO FICA NA PRÁTICA
Agora, aqueles acordos coletivos realizados entre Empresa e Sindicato da categoria dos empregados 
sempre prevalecerão às condições previstas nas Convenções Coletivas do Trabalho, aquelas firmadas 
entre Sindicato dos empregados e Sindicato Patronal.

Isso facilitará a relação empregado e empregador, visto que os acordos coletivos são mais específicos 
para cada relação, enquanto que as convenções abrangem toda uma categoria que, às vezes, não 
alcança os interesses diretos de cada atividade econômica.
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28. Terceirização

COMO ERA
A terceirização de mão de obra era norteada pelo conteúdo da súmula 331 do Tribunal Superior do 
Trabalho, pois não havia previsão legal nesse sentido. Apenas era possível terceirizar atividade-meio 
da empresa, sendo ilícita a terceirização da sua atividade-fim.

Posteriormente, veio a Lei 13.429/2017, mas esta apenas regulamentou a terceirização da atividade-
-meio deixando de tratar expressamente sobre terceirização da atividade-fim.

COMO PASSA A SER
Com o advento da Lei 13.467/2017, a terceirização de qualquer atividade da empresa, inclusive a prin-
cipal, passou a ser permitida.

COMO FICA NA PRÁTICA
Antes de falar sobre a terceirização da atividade-fim prevista na Lei 13.467/2017, é importante desta-
carmos que a Lei 13.429/2017 em nada tratou da terceirização da atividade principal da empresa, mas 
apenas regulamentou o instituto do fornecimento de mão de obra para as atividades-meio das empresas. 

Tanto é que a reforma veio e possibilitou a terceirização de qualquer atividade. Se a reforma fez isso, é 
sinal claro de que a Lei 13.429/2017 não tratou da tão polêmica terceirização irrestrita.

Assim, a partir da entrada em vigor da lei 13.467/2017, e só depois disso, é que se pode terceirizar as 
atividades principais da empresa.

Dessa forma, o que a Lei 13.467/2017 dispõe sobre esse tema? Ela considera prestação de serviços a 
terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive 
sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capaci-
dade econômica compatível com a sua execução.

Ainda, é importante lembrar que é garantido aos empregados da empresa prestadora de serviços ter-
ceirizados, enquanto os serviços forem executados nas dependências da tomadora, as mesmas condi-
ções dos empregados da contratante relativas à alimentação, quando oferecida em refeitórios; direito 
de utilizar os serviços de transporte; atendimento médico ou ambulatorial existente nas dependências 
da contratante ou local por ela designado; treinamento adequado, fornecido pela contratada, quando a 
atividade o exigir, além das mesmas condições sanitárias, de medidas de proteção à saúde e de segu-
rança no trabalho e de instalações adequadas à prestação do serviço.
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Ainda, contratante e contratada poderão estabelecer, se assim entenderem, que os empregados da 
contratada farão jus a salário equivalente ao pago aos empregados da contratante, além de outros 
direitos não previstos neste artigo. Isso significa dizer que nem sempre os terceirizados terão direito ao 
mesmo salário, pois quem contrata o serviço terceirizado poderá negociar com quem fornece o serviço 
tal condição.

A empresa contratada para prestar serviços de mão de obra terceirizada não pode ser composta por 
sócios que tenham, nos últimos dezoito meses, prestado serviços à empresa que vai contratar o serviço 
terceirizado na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se os referi-
dos titulares ou sócios forem aposentados.

O empregado que for demitido não poderá prestar serviços para essa mesma empresa na qualidade 
de empregado de empresa prestadora de serviços terceirizados antes do decurso de prazo de dezoito 
meses, contados a partir da demissão do empregado.

DISPOSITIVOS REVOGADOS
Pontos que deixaram de fazer parte da Legislação.

29. Férias em regime de tempo parcial

COMO ERA
O antigo art. 130-A da CLT previa um período de férias reduzido ao trabalhador em regime de tempo 
parcial de jornada.

COMO PASSA A SER
Foi revogado o art. 130-A da CLT. Assim, as férias do regime de tempo parcial são regidas pelo disposto 
no art. 130 da CLT, na mesma proporção dos empregados em tempo normal de jornada.

COMO FICA NA PRÁTICA
A reforma igualou o trabalhador em tempo normal e parcial de jornada, para efeitos de férias.

Agora, após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado em regime 
parcial terá direito a férias, na seguinte proporção:
I – 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 (cinco) vezes;
II – 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas;
III – 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas;
IV – 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas.
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30. Pausa da mulher de 15 minutos antes da prorrogação da jornada

COMO ERA
Em caso de prorrogação do horário normal da mulher, seria obrigatório um descanso de 15 (quinze)
minutos, no mínimo, antes do início do período extraordinário do trabalho.

COMO PASSA A SER
Foi revogado o art. 384 da CLT.

COMO FICA NA PRÁTICA
Não há necessidade de qualquer intervalo antes de iniciar o labor extraordinário, tanto para homens 
quanto para mulheres. Agora as horas extras podem ser laboradas diretamente, na mesma sequência 
da jornada normal de trabalho.

31. Homologação de TRCT

COMO ERA
O empregador era obrigado a homologar a rescisão de contrato de trabalho no Sindicato quando su-
perior a um ano de serviço.

COMO PASSA A SER
O § 1º do art. 477 da CLT foi revogado.

COMO FICA NA PRÁTICA
Independentemente do tempo de serviço, não é mais obrigatório homologar a rescisão contratual junto 
ao Sindicato, afastando, assim, a assistência da entidade sindical para esse fim. 

Como você viu neste guia, as novas regras trabalhistas não são complicadas, e com alguns ajustes 
você vai conseguir reorganizar o seu negócio para que você e sua equipe usufruam das mudanças e 
alcancem mais resultados.

Queremos parabenizar você por buscar informações e ter tirado as suas dúvidas nesta publicação. Su-
gerimos que você a guarde em uma pasta e a deixe sempre à mão: assim, quando precisar relembrar, é 
só retomar a leitura e conferir algumas das 30 mudanças na Legislação Trabalhista que indicamos aqui.
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CARACTERÍSTICAS DO COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR
FONTE: Sebrae/Empretec

A seguir, são apresentadas 10 características essenciais do comportamento empreendedor.

1. Busca de oportunidades e iniciativa
Desenvolve a capacidade de se antecipar aos fatos e de criar oportunidades de negócios com novos 
produtos e serviços. Um empreendedor com essas características bem trabalhadas:

• Age com proatividade, antecipando-se às situações;
• busca a possibilidade de expandir seus negócios;
• aproveita oportunidades incomuns para progredir.

2. Persistência
Desenvolve a habilidade de enfrentar obstáculos para alcançar o sucesso. A pessoa com essa 
característica:

• Não desiste diante de obstáculos;
• reavalia e insiste ou muda seus planos para superar objetivos;
• esforça-se além da média para atingir seus objetivos.

3. Correr riscos calculados
Envolve a disposição a assumir desafios e responder por eles. O empreendedor com essa caracterís-
tica:

• Procura e avalia alternativas para tomar decisões;
• busca reduzir as chances de erro;
• aceita desafios moderados, com boas chances de sucesso.

4. Exigência de qualidade e eficiência
Está relacionado à disposição e à inclinação para fazer sempre mais e melhor. Um empreendedor com 
essa característica:

• Melhora continuamente seu negócio ou seus produtos;
• satisfaz e excede as expectativas dos clientes;
• cria meios para cumprir prazos e padrões de qualidade.

5. Comprometimento
Característica que envolve sacrifício pessoal, colaboração com os funcionários e esmero com os
clientes. O empreendedor:

• Traz para si as responsabilidades sobre o sucesso e o fracasso;
• atua em conjunto com a sua equipe para atingir os resultados;
• coloca o relacionamento com os clientes acima das necessidades de curto prazo.
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6. Busca de informações
Característica que envolve a atualização constante de dados e informações sobre clientes, fornecedo-
res, concorrentes e sobre o próprio negócio. O empreendedor:

• Envolve-se pessoalmente na avaliação do seu mercado;
• investiga sempre como oferecer novos produtos e serviços;
• busca a orientação de especialistas para decidir.

7. Estabelecimento de metas
Compreende saber estabelecer objetivos que sejam claros para a empresa, tanto em longo quanto em 
curto prazo. Assim, o empreendedor:

• Persegue objetivos desafiantes e importantes para si;
• tem clara visão de longo prazo;
• cria objetivos mensuráveis, com indicadores de resultado.

8. Planejamento e monitoramento sistemáticos
Desenvolve a organização de tarefas de maneira objetiva e com prazos definidos, a fim de que possa-
ter os resultados medidos e avaliados. O empreendedor com essa característica bem trabalhada:

• Enfrenta grandes desafios, agindo por etapas;
• adequa rapidamente seus planos às mudanças e variáveis de mercado;
• acompanha os indicadores financeiros e os leva em consideração no momento de tomada de decisão.

9. Persuasão e rede de contatos
Engloba o uso de estratégia para influenciar e persuadir pessoas e se relacionar com pessoas-chave 
que possam ajudar a atingir os objetivos do seu negócio. Dessa forma, o empreendedor:

• Cria estratégias para conseguir apoio para seus projetos;
• obtém apoio de pessoas-chave para seus objetivos;
• desenvolve redes de contatos e constrói bons relacionamentos comerciais.

10. Independência e autoconfiança
Desenvolve a autonomia para agir e manter sempre a confiança no sucesso. Um empreendedor que 
possui essa característica:

• Confia em suas próprias opiniões mais do que nas dos outros;
• é otimista e determinado, mesmo diante da oposição;
• transmite confiança na sua própria capacidade.
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DIAGNÓSTICO COMPORTAMENTAL

AUTOAVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR
Para melhor compreensão do comportamento dos empresários, pedimos que você preencha estas 
questões de 1 a 30, correspondentes às características empreendedoras. Este questionário é uma 
autoavaliação, isto é, reflete a sua forma de agir segundo a sua própria percepção. 

Leia cuidadosamente cada afirmação e decida qual a resposta que melhor se aplica a sua realidade. 
Marque o número selecionado na linha à direita de cada afirmação.

  1   Dificilmente acontece                2   Às vezes acontece                3   Sempre acontece

EXEMPLO:

1        2        3

1        2        3

1        2        3

1        2        3

1        2        3

1        2        3

1        2        3

1        2        3

1        2        3

1        2        3

1        2        3

Afirmação Resposta

Mantenho-me calmo em situações tensas.

Se você responder, por exemplo, o número 2 nessa afirmação, está indicando que às vezes acontece de você manter-se calmo em situações 
tensas. Essa é sua maneira de se comportar. Todas as questões devem ser preenchidas, obrigatoriamente. Algumas afirmações podem ser 
similares, mas nenhuma é exatamente igual. Seja honesto consigo. Lembre-se: ninguém faz tudo ou sabe fazer tudo corretamente. Caso você 
tenha interesse em conhecer mais sobre as características empreendedoras, poderá participar das palestras e treinamentos oferecidos pelo 
SEBRAE.

Afirmação Resposta

1. Quando desconheço algo, não me importo em buscar informações.

2. As pessoas concordam comigo baseadas em meus argumentos ou nas estratégias que adoto.

3. Escolho situações em que posso controlar ao máximo os resultados, considerando as possibilidades de êxito 
ou fracasso antes de agir.

4. Diante das necessidades do mercado, implanto inovações em meus produtos/serviços ou amplio a área geo-
gráfica de atuação de minha empresa.

5. Reconheço minha responsabilidade nas falhas e nos eventuais prejuízos financeiros e tomo providências para 
corrigi-los.

6. Acredito que posso ser bem-sucedido em qualquer atividade que me proponho a executar, mesmo sendo algo 
difícil ou desafiador.

7. Meu rendimento no trabalho é bastante eficaz, pois faço as coisas de acordo com o que foi estabelecido, dando 
ênfase à otimização do tempo.

8. Para mim, é mais importante a minha opinião do que a opinião de outras pessoas sobre o que faço e a maneira 
como eu faço.

9. Executo minhas atividades, bem como as atividades dos funcionários no dia a dia de minha empresa.

10. Adoto como parâmetro nas negociações o ditado “quem não arrisca, não petisca”.
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1        2        3

1        2        3

1        2        3

1        2        3

1        2        3

1        2        3

1        2        3

1        2        3

1        2        3

1        2        3

1        2        3

1        2        3

1        2        3

1        2        3

1        2        3

1        2        3

1        2        3

1        2        3

1        2        3

1        2        3

Afirmação Resposta

11. Busco toda e qualquer informação disponível no mercado para utilizá-la em minha empresa.

12. Sei de forma clara o que quero alcançar no futuro breve, e estabeleço parâmetros que permitam medir e 
avaliar o meu desempenho.

13. Faço as coisas preocupando-me com meus clientes, pois eles sempre têm razão e estão acima de qualquer 
coisa.

14. Defino, a cada dia, o percentual de lucro que quero obter em minha empresa.

15. Quando tenho um projeto de grande porte, divido-o em tarefas mais simples, com prazos estabelecidos 
antecipadamente.

16. Mesmo que eu já esteja obtendo bons resultados em minha empresa, encontro formas de melhorar o que faço 
(agilidade, custos, qualidade e outros).

17. Confio em minha capacidade de tomar decisões e solucionar problemas desafiantes que encontro na rotina 
empresarial.

18. Na execução das atividades, minha intuição e criatividade são suficientes para decidir como fazer. Organiza-
ção e controle são aspectos secundários.

19. Identifico pessoas influentes e solicito apoio delas para alcançar minhas metas, pois somente assim consigo 
obter resultados positivos.

20. Insisto várias vezes para conseguir o que pretendo.

21. Aproveito, sem restrições, todas as oportunidades que surgem no mercado, pois elas trazem retorno financei-
ro.

22. Com objetivos comerciais, envio mensagens/brindes aos clientes em datas especiais.

23. Faço controles financeiros por meio de registros e utilizo esses dados para subsidiar as minhas decisões.

24. Quando encontro dificuldades na execução de uma atividade, permito-me aguardar um tempo até que elas se 
resolvam.

25. Quando necessário, trabalho muito e com afinco para completar uma tarefa ou alcançar um objetivo.

26. Faço coisas que, na opinião dos outros, são arriscadas.

27. Minhas ações diárias são fortemente influenciadas por meus objetivos de vida futuros.

28. Visito feiras e participo de eventos correlatos ao meu empreendimento para conhecer novos produtos/serviços 
e fornecedores.

29. Encontro oportunidades de novos negócios quando identifico necessidades ou diagnostico problemas reais.

30. Realizo vendas para clientes, ainda que não tenha lucro imediato, tendo em vista futuras possibilidades de 
outros negócios com eles.
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