
24 de Junho de 2015

Impactos da legislação trabalhista no desenvolvimento de 
empresas e pessoas



Atuando como Manager Legal & Compliance na Takata Brasil S.A.

Formado em Direito pela Universidade São Francisco e Especialista em Gestão Estratégica 
de Empresas pela UNICAMP.

Experiente executivo no tocante ao fornecimento de soluções e alternativas legais para as 
empresas perante os diferentes cenários do dia a dia dos negócios na América Latina. 
Foco das soluções em segurança jurídica, ética, conformidade, inovação e transparência.

Palestrante e facilitador em congressos, seminários e treinamentos abordando temas 
legais e compliance. 

Vem atuando em multinacionais (alemã e japonesa) desde meados dos anos 90 e tem 
vivenciado as diferentes culturas, e seus desafios em termos de Compliance, em 8 países 
na América Latina.

Membro do FGRC - Fórum de Gestão de Riscos e Compliance e  Comissão de 
Estudos Permanentes de Compliance do IASP - Instituto dos Advogados de 
São Paulo.

cremasco72@gmail.com ou andre.cremasco@takata.com.br
mobile (55 19) 99112-7724

André Cremasco

mailto:cremasco72@gmail.com
mailto:andre.cremasco@takata.com.br


Cenário Desafiador

 Legislação ultrapassada, rígida, dúbia e tendenciosa; 

Reforma da CLT e Equilíbrio de interesses 

 Racionalização do:
“Eu mereço…” e do 
“Não custa nada para a empresa…”

 Forte e “permanente” intervenção estatal; e
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 Racionalização do “Eu mereço…”; “Não custa nada para a empresa…”

Além das questões inerentes à legislação o senso comum indica que dentre as
razões do crescimento pela “busca à qualquer custa de direitos” destaca-se
também pelo fator inerente a: perda de valores morais e sociais, a
impunidade (mentir em juízo) e a crença de falha dos sistemas de
controle.

Ética mutante???

Onde estão meus direitos ???
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Indústria de Ações Trabalhistas
Fonte: G1

EUA
75 mil ações em andamento

França
70 mil ações em andamento

Japão
3 mil ações em andamento

Reforma da CLT e Equilíbrio de interesses 

Brasil

2.300.000 ações em andamento
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Reforma da CLT e Equilíbrio de interesses 



Tenho convicção que PERSEVERAR É A PALAVRA CHAVE para alcançar-se um nível
adequado de segurança jurídica nas empresas.

Perseverar no cenário externo, atuando via entidades de classe,
federações e confederações na busca pela flexibilização (e não
precarização) de direitos.

Há vários projetos neste sentido, envolvendo desde temas específicos até abrangentes como a
revisão da CLT e das normativas que abarcam Terceirização.

Perseverar no cenário interno, atuando de forma pró-ativa, preventiva e orientada para
resultados a médio e longo prazo para o fechamento de gaps já existentes; e para a não
abertura destes.
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Cenário Interno - A cada dia mais e mais empresas vem buscando formas de tentar
evitar surpresas desagradáveis, através de várias práticas:

- Diálogos abertos e transparentes que privilegiam a negociação segura;
- Construção, por time multidisciplinar competente, de Mapa de Risco Legal

preventivo e/ou reativo contendo medidas eficazes, responsáveis e prazos
improrrogáveis;

- Visão de médio / longo prazo com foco inclusive nos “riscos invisíveis”; e

- Implantação e Gestão efetiva de Programa de Compliance / Governança
Corporativa que objetive o cumprimento, por parte da Empresa e de todos os
empregados, das determinações regulamentais em todos os âmbitos de atuação,
abrangendo inclusive as relações trabalhistas.

Independentemente do porte ou estrutura, toda organização precisa de mecanismos
efetivos que indiquem o status de conformidade de suas atividades, processos, produtos e
serviços.
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O desenvolvimento, a implantação e a efetiva gestão de um Programa de Compliance demanda 
recursos (pessoal capacitado e $$) e as empresas vêm investindo pesado em tal empreitada.

Para nossa reflexão

 As tratativas de minha empresa perante a legislação trabalhista brasileira, 
incluindo as diretrizes/regulamentos/políticas internas: 

- São Compliance? Garantem a perenidade do negócio?          
OU 

- Ao clicar “tecla SAP” resulta em “Passivo Trabalhista”?

 Meu time e suas práticas de gestão estão adaptadas às novas “regras do jogo”
impulsionadas pela globalização e pela busca “dos meus direitos”?

Grato pela atenção!
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