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Preparando-nos para o futuro do trabalho

trabalhadores nos países da OCDE (Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico) já tinha 
relatado que suas habilidades não correspondiam àquelas 
necessárias para seus empregos. Até 2022, as principais 
habilidades necessárias para desempenhar a maioria das 
funções mudarão, por volta de 42%.

Novos modelos de talento. O número de pessoas em 
esquemas de trabalho alternativos está crescendo em todo 
o mundo: trabalho realizado por equipes terceirizadas, 
empreiteiros, freelancers, trabalhadores temporários e 
muitos outros, tanto em tempo integral como em tempo 
parcial. As organizações que buscam acesso a habilidades 
essenciais estão se voltando cada vez mais para formas 
alternativas de emprego.

As mulheres na força de trabalho. Em 2016, 90% das 173 
economias pesquisadas tinham pelo menos uma restrição 
legal baseada em gênero para o emprego e o 
empreendedorismo feminino. Embora as condições estejam 
melhorando globalmente, com pelo menos 40 dessas 

Acontecimentos atuais
A perturbação da Indústria 4.0. Inteligência artificial, 
automação, tecnologia da informação, Internet das coisas e 
análises avançadas lançaram as bases para uma 
transformação substancial da força de trabalho. A 
porcentagem de empresas que empregam soluções de IA 
quase triplicou nos últimos quatro anos, e a maioria dos 
primeiros adotantes acredita que a IA transformará 
substancialmente suas indústrias dentro de cinco anos, 
enquanto melhora o desempenho dos funcionários e a 
satisfação no trabalho. Na maioria das ocupações, pelo 
menos 30% das tarefas podem ser automatizadas, exigindo 
novas abordagens para contratação, gerenciamento, 
treinamento e retenção de talentos.

O desequilíbrio de habilidades requer uma força de 
trabalho adaptável. Como a IA e a automação 
transformam empresas e indústrias, a natureza das funções 
e as habilidades necessárias para as desempenhar também 
estão mudando. Em 2015, um em cada quatro 
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economias decretando reformas nos últimos quatro anos, 
persistem preocupações de que as mulheres não estejam 
adquirindo as habilidades necessárias para o futuro do 
trabalho - habilidades em serviços profissionais, científicos 
e técnicos. Em muitas economias emergentes, onde 
persistem grandes lacunas em educação e oportunidades, a 
transição para novas ocupações e habilidades será ainda 
mais difícil.

Expectativas futuras
A adoção da inteligência artificial, automação e outras 
inovações da indústria 4.0 têm o potencial de mudar o 
trabalho para melhor, melhorando as operações comerciais, 
permitindo que as contrapartes humanas tomem melhores 
decisões e automatizando tarefas para liberar os 
trabalhadores para serem mais criativos. No entanto, esta 
revolução prepara o terreno para uma perturbação 
substancial. As lacunas de habilidades mudarão a um ritmo 
mais rápido e em maior volume do que nunca, levando à 
escassez de talentos e demissões que deslocarão os 
trabalhadores. As empresas devem assumir a liderança para 
ajudar seus funcionários a fazerem essas transições.

Até 2030, 375 milhões de trabalhadores em todo o mundo 
e mais de 30% da força de trabalho dos EUA precisarão 
mudar de emprego ou atualizar significativamente suas 
habilidades. A renovação e atualização de habilidades 
exigirá mais do que cursos formais ou programas de 
treinamento; para muitos trabalhadores, a renovação de 
habilidades acontece no trabalho. Os gerentes precisarão 
refletir sobre a concepção dos empregos, a forma como 

permitem que as pessoas mudem de emprego, os tipos de 
carreira flexíveis oferecidos e o ambiente psicossocial que 
criam para que os trabalhadores tentem, falhem e cresçam. 
As empresas também precisarão se concentrar no 
desenvolvimento das habilidades dos trabalhadores - 
compreensão do contexto, criatividade, resolução de 
problemas - em vez de apenas construir habilidades 
específicas.

As tendências alternativas de trabalho continuarão à medida 
que os trabalhadores buscam flexibilidade e os 
empregadores buscam acesso a habilidades específicas. É 
provável que as empresas continuem expandindo o uso de 
forças de trabalho alternativas em funções além da TI, tais 
como operações, marketing, P&D, RH, vendas, atendimento 
ao cliente, finanças e cadeia de fornecimento. Enquanto a 
maioria das organizações atualmente veem os regimes de 
trabalho alternativos como transacionais, as empresas 
precisarão começar a olhar para a força de trabalho 
alternativa como uma fonte de talento estrategicamente 
importante, desenvolvendo uma abordagem em toda a 
empresa para otimizar e aproveitar as fontes de contratação 
alternativas.

As necessidades e estratégias de mão-de-obra não serão 
uniformes entre as regiões. Em países com populações em 
envelhecimento, será preciso reciclar e atualizar 
habilidades, assim como utilizar uma força de trabalho 
migrante de todos os níveis de habilidades. O contato com 
a mão-de-obra envelhecida pode ajudar a preencher 
lacunas de talento. Em países com grandes populações 
jovens, como os da África Subsaariana e da América Latina, 

os governos, as organizações sem fins lucrativos e as 
empresas precisarão se concentrar na preparação das 
populações jovens emergentes para o futuro do trabalho. 
Uma grande porcentagem das atividades de trabalho será 
suscetível à automação; embora isto seja atenuado pelos 
baixos custos de mão-de-obra por enquanto, a necessidade 
de adaptação à interrupção do trabalho é iminente. As 
empresas e os governos também precisarão se concentrar 
na retenção de mão-de-obra qualificada, na medida em que 
um grupo cada vez mais móvel de trabalhadores 
qualificados procura trabalho no exterior.

Em alguns aspectos, a pandemia da COVID-19 está 
acelerando o futuro do trabalho, com milhões de pessoas 
trabalhando remotamente e adotando ferramentas de 
colaboração virtual. As economias também podem ver um 
aumento nos regimes alternativos de trabalho, já que as 
empresas procuram contratar trabalhadores temporários, a 
tempo parcial e à distância para lhes ajudar a superar a crise 
sem se comprometerem com o emprego em tempo integral 
em tempos incertos.
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