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Aumento da insegurança no trabalho
mais rapidamente do que os salários reais.

Oportunidade e instabilidade da Gig-economy. 
Gig-economy refere-se a um modelo econômico baseado 
em empregos menores, sob demanda ou pedido. O 
trabalho freelance não é novo, mas nos últimos anos houve 
uma expansão global de contratos de curto prazo e trabalho 
freelance, proporcionando tanto oportunidades adicionais 
de trabalho flexível em tempo integral e parcial quanto 
novas maneiras de conectar os freelancers existentes ao 
trabalho. Na China, a economia dos "gigs" representava 
cerca de 15% de toda a força de trabalho em 2018. Se você 
incluir "side gigs" (trabalhos adicionais que uma pessoa 
realiza além do seu trabalho principal), cerca de 40% da 
população ativa dos EUA é considerada empreiteira. 
Enquanto esses empregos oferecem flexibilidade e renda 
suplementar, os empreiteiros muitas vezes carecem de 
proteções e benefícios como benefícios de saúde, licença 
médica paga, pensões, férias pagas e outros regimes de 
pensão patrocinados pelo empregador.

Colocando redes de segurança social à prova. Apenas 
29% da população mundial tem cobertura de segurança 
social adequada para lidar com as interrupções do mercado 
de trabalho. As lacunas são particularmente acentuadas em 
países de baixa renda, mas também existem em países de 
média e alta renda. Os sistemas de seguridade social do 
governo estão desatualizados e os sistemas baseados no 
empregador não estão bem adaptados ao futuro do 
trabalho, onde os trabalhadores não permanecem com um 
empregador durante toda a sua carreira e o trabalho 
contratado é abundante. Nos países europeus, projeta-se 
que os gastos públicos em pensões continuarão crescendo 
a partir do seu nível atual de 28% do PIB (os EUA estão em 
5%), enquanto a Academia Chinesa de Ciências Sociais 
prevê um déficit em seu sistema de pensões até 2035.

Pensão atrasada e financeiramente insegura. Quase 50% 
dos trabalhadores e aposentados entrevistados em 15 
países em um estudo da Aegon acreditam que as futuras 
gerações de aposentados estarão em pior situação do que 
as atuais, em comparação com 18% que acreditam que 
estarão em melhor situação. O aumento da expectativa de 
vida, a redução dos benefícios públicos, a volatilidade dos 
mercados financeiros, o aumento da idade da 
aposentadoria, as mudanças nos mercados de trabalho, a 

falta de acesso e utilização de regimes de pensão de 
contribuição definida e a estagnação do crescimento 
salarial mudaram o cenário da aposentadoria. Embora 
trabalhar por mais tempo possa beneficiar tanto as 
economias quanto os indivíduos, muitos ainda não 
economizam o suficiente para uma eventual pensão, e 
alguns talvez nunca possam se aposentar. Particularmente 
na Índia e na China o quadro é diferente: apesar das 
limitações de suas redes de segurança social, cerca da 
metade das pessoas acredita que as futuras gerações de 
aposentados estarão em melhor situação do que as atuais.

Expectativas futuras
É provável que os trabalhadores sintam pressões financeiras 
nos próximos anos, tanto pela continuação das tendências 
pré-existentes como pelas repercussões da crise da 
COVID-19. Os trabalhadores em países com grande número 
de jovens continuarão lutando para encontrar e manter 
empregos de qualidade. Os trabalhadores em sociedades 
mais desenvolvidas e maduras enfrentarão um atraso na 
renda da aposentadoria, sistemas de pensão tensos e 
lacunas entre o que os trabalhadores economizam 
atualmente e o que precisam para a aposentadoria. Em 
apenas oito países - Austrália, Canadá, China, Índia, Japão, 
Holanda, Reino Unido e Estados Unidos - esta lacuna de 
poupança de pensão deve chegar a 400 trilhões de dólares 
até 2050. A China e os EUA responderão por US$ 199 
trilhões e US$ 137 trilhões desse total, respectivamente. 
Globalmente, as mulheres serão mais afetadas por esta 
lacuna, dado que seus fundos de poupança são 
normalmente 30-40 por cento mais baixos do que os dos 
homens. Os trabalhadores mais velhos não serão os únicos 
a lutar; em países como os EUA, Reino Unido e Japão, que 
juntos representam cerca de um terço do PIB, a geração de 
trabalhadores de 22-38 anos de idade está destinada a ficar 
pior do que seus pais, pois sofrem as consequências de 
atingir a maioridade durante a crise financeira, o aumento 
do endividamento estudantil, problemas de moradia e a 
falta de oportunidades de emprego de qualidade.
Espera-se que a gig economy cresça, mas grande parte das 
expectativas futuras será determinada pela duração e 
gravidade das consequências da crise da COVID-19. A 
pandemia destacou ainda mais o poder e a instabilidade 
deste modelo econômico, com os serviços de entrega 
proporcionando empregos temporários muito necessários 

empregos e pedidos de desemprego recorde, e sem dúvida 
levará a uma maior instabilidade do emprego nos próximos 
meses.

Diminuição do aumento salarial. O crescimento salarial 
global caiu de 2,4% em 2016 para 1,8% em 2017, atingindo 
sua menor taxa de crescimento desde 2008. Nos países 
avançados do G20, o crescimento dos salários reais 
diminuiu, apesar da recuperação econômica e do baixo 
desemprego. A Ásia-Pacífico teve o crescimento salarial 
mais forte entre 2006 e 2017, mas também diminuiu. Em 
países de alta renda, a produtividade do trabalho aumentou 

Acontecimentos atuais
Desde a crise financeira até a COVID-19. A recuperação 
do desemprego juvenil tem sido fraca após a crise 
financeira de 2008-2009. Para dois terços dos países do 
G20, o desemprego juvenil aumentou na década seguinte à 
crise, e a maioria das nações da UE não viu as taxas de 
desemprego cair abaixo dos níveis pré-crise. A taxa global 
de desemprego era de 5,4% em 2019 e se esperava que 
permanecesse igual nos próximos dois anos, antes que a 
crise da COVID-19 chegasse. Os efeitos do fechamento 
pandêmico nas economias globais levaram à perda de 
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aos trabalhadores desempregados, enquanto os 
empreiteiros dos setores de transporte e hospitalidade 
ficam com pouca ou nenhuma rede de segurança quando o 
trabalho seca. Enquanto algumas empresas criarão fundos 
para cobrir a perda de renda, espera-se que haja um 
impulso para o aumento das medidas governamentais para 
proteger os trabalhadores da gig economy, como a lei de 

estímulo dos EUA, que inclui provisões para que os 
trabalhadores sob este modelo econômico possam se 
candidatar ao subsídio de desemprego. Entretanto, estas 
proteções não serão concedidas em todos os países. 
Enquanto isso, as demissões e a falta de contratação no 
emprego tradicional podem levar mais trabalhadores para o 
modelo de trabalho gig.
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trabalhar por mais tempo possa beneficiar tanto as 
economias quanto os indivíduos, muitos ainda não 
economizam o suficiente para uma eventual pensão, e 
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Expectativas futuras
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pandemia destacou ainda mais o poder e a instabilidade 
deste modelo econômico, com os serviços de entrega 
proporcionando empregos temporários muito necessários 

empregos e pedidos de desemprego recorde, e sem dúvida 
levará a uma maior instabilidade do emprego nos próximos 
meses.

Diminuição do aumento salarial. O crescimento salarial 
global caiu de 2,4% em 2016 para 1,8% em 2017, atingindo 
sua menor taxa de crescimento desde 2008. Nos países 
avançados do G20, o crescimento dos salários reais 
diminuiu, apesar da recuperação econômica e do baixo 
desemprego. A Ásia-Pacífico teve o crescimento salarial 
mais forte entre 2006 e 2017, mas também diminuiu. Em 
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Acontecimentos atuais
Desde a crise financeira até a COVID-19. A recuperação 
do desemprego juvenil tem sido fraca após a crise 
financeira de 2008-2009. Para dois terços dos países do 
G20, o desemprego juvenil aumentou na década seguinte à 
crise, e a maioria das nações da UE não viu as taxas de 
desemprego cair abaixo dos níveis pré-crise. A taxa global 
de desemprego era de 5,4% em 2019 e se esperava que 
permanecesse igual nos próximos dois anos, antes que a 
crise da COVID-19 chegasse. Os efeitos do fechamento 
pandêmico nas economias globais levaram à perda de 

aos trabalhadores desempregados, enquanto os 
empreiteiros dos setores de transporte e hospitalidade 
ficam com pouca ou nenhuma rede de segurança quando o 
trabalho seca. Enquanto algumas empresas criarão fundos 
para cobrir a perda de renda, espera-se que haja um 
impulso para o aumento das medidas governamentais para 
proteger os trabalhadores da gig economy, como a lei de 

estímulo dos EUA, que inclui provisões para que os 
trabalhadores sob este modelo econômico possam se 
candidatar ao subsídio de desemprego. Entretanto, estas 
proteções não serão concedidas em todos os países. 
Enquanto isso, as demissões e a falta de contratação no 
emprego tradicional podem levar mais trabalhadores para o 
modelo de trabalho gig.
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