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108a sessão da Conferência Internacional do Trabalho 

Genebra, 10 a 21 de junho de 2019 

Discurso do Brasil na sessão plenária 
18 de junho de 2019 

Senhor Presidente,

Senhor Diretor-Geral,

Senhores Delegados de Governos, Empregadores e Trabalhadores,

Colegas da Delegação Tripartite do Brasil,

Senhoras e Senhores,

Senhor Presidente, 

Como esta é a primeira vez que me dirijo a esta

Conferência, permita-me cumprimentá-lo, em nome do Brasil, por

sua eleição. Conte conosco para o êxito desta reunião. 

No ano em que a OIT completa 100 anos, o novo

Governo do Brasil, sob a liderança do Presidente Jair Bolsonaro, 

lançou uma agenda ambiciosa de reformas para retomar o 

crescimento, após a pior recessão da nossa história.  
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Para enfrentar os nossos grandes desafios e 

aproveitar nosso pleno potencial, estamos empenhados em 

racionalizar o gasto público. 

 A dívida pública brasileira saltou de 60% para 78% 

do PIB em apenas 5 anos. O Estado gasta muito, e de forma 

ineficiente.  

O Brasil está empreendendo uma reforma do seu 

sistema de previdência, injusto e insustentável como poucos 

outros no mundo.  

O atual sistema drena mais de 65% do orçamento 

público federal. Deixa poucos recursos para investimentos em 

saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. 

Os 3% mais ricos ficam com 20% dos recursos 

previdenciários, enquanto os 60% mais pobres recebem 25%.  

O Brasil gasta o mesmo valor com previdência que 

países com o dobro ou o triplo de idosos.  
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A “Nova Previdência”, respeitando os direitos 

previstos na Constituição, vem para garantir o futuro das novas 

gerações, dentro de um sistema mais justo e sustentável. Todos 

contribuem. Mas quem ganha mais contribuirá mais e quem 

ganha menos contribuirá menos. 

Também precisamos fazer uma ampla reforma 

tributária e tornar o Estado mais eficiente e ágil para atender às 

demandas da sociedade. 

Com as contas públicas estabilizadas, 

previsibilidade e segurança jurídica para quem quer produzir e 

gerar empregos no Brasil, teremos condições de promover um 

crescimento econômico sólido e duradouro. Nossa prioridade é a 

criação de empregos. 

A modernização da legislação trabalhista é peça 

central dessas reformas. 
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O Brasil desburocratizou as relações de trabalho; 

valorizou a negociação entre trabalhadores e empregadores; e 

viabilizou formas de contrato de trabalho mais adequadas à 

realidade do século XXI. 

Apesar de condições econômicas ainda difíceis e 

do grande número de desempregados, o Brasil conseguiu criar 

850 mil empregos nos últimos 2 anos.  

Esse processo, iniciado em 2017, deve ser 

aprofundado. Temos de avançar na desburocratização das 

regras trabalhistas no Brasil, marcadas pelo excesso de controle 

do Estado sobre as relações entre trabalhadores e 

empregadores.  

A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, 

com auxílio da FUNDACENTRO, órgão responsável pela 

pesquisa na área de saúde e segurança do Trabalhador, está 

revisando para simplificar as normas infralegais. 
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Senhor Presidente, 

A participação dos organismos internacionais é 

muito importante no esforço de reconstrução do Brasil. 

Pretendemos aprofundar a busca pelas melhores 

práticas e parcerias com instituições como o Banco Mundial, a 

OCDE e o BID, que tanto têm auxiliado o Brasil a aperfeiçoar 

suas políticas públicas. 

É preciso que a OIT volte a atuar ao lado do Brasil 

na construção de uma sociedade democrática, livre, justa e 

solidária. 

Encorajamos a OIT a olhar para o futuro, assim 

como o Brasil está fazendo.  

Esta é a melhor homenagem que nós todos 

podemos prestar a esta organização centenária. Não nos 

deixemos repousar sobre as conquistas passadas.  
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O mundo do trabalho está mudando rapidamente, 

modificando de forma sensível as relações entre empregadores e 

trabalhadores.  

Isto nos leva a questionar se o sistema multilateral 

criado no século XX é capaz de satisfazer as necessidades e 

demandas do século XXI. 

Tudo isso exige uma renovação e 

rejuvenescimento da OIT. 

Sabemos que esta Conferência tem um especial 

sentido de celebração. 

Mas, pelo valor que atribui à OIT, o Brasil não pode 

calar-se diante da necessidade urgente de reforma profunda e 

abrangente do seu sistema de supervisão normativa. 

A falta de transparência, objetividade e 

imparcialidade lança uma grave ameaça à legitimidade e eficácia 
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das ações da OIT e põe em dúvida a sua capacidade para 

impulsionar o diálogo social e a cooperação. 

Senhor Presidente, 

Esta é a avaliação sincera e transparente de um 

país fundador desta organização, que ratificou quase 100 

convenções ou recomendações negociadas na OIT. 

Um país que tem atuado de boa fé e que, sempre, 

busca o diálogo, com atuação exemplar em matéria de 

cooperação.  

O Brasil espera que a OIT volte a contribuir para o 

desenvolvimento das relações de trabalho, dos direitos sociais e 

do pleno exercício das liberdades individuais. 

Em tempos de rápidas mudanças, esta 

Organização tem uma responsabilidade especial para auxiliar os 

países na busca do crescimento econômico, da geração de 

empregos dignos e de um futuro melhor. 
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Para o êxito desta missão, precisará comprovar 

sua capacidade e disposição para rigoroso trabalho técnico, sem 

margem para manipulação política. 

Muito obrigado. 

***** 
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