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O FUTURO DO TRABALHO • Introdução

INTRODUÇÃO
O mundo vem mudando em uma velocidade que impressiona
até mesmo as jovens gerações. Transformações tecnológicas
e comportamentais, influência dos dados sobre os processos
empresariais, revoluções nos modelos de negócio e fluidez nos
limites entre o trabalho e a vida pessoal - todos esses fatores
são interconectados, e ouso dizer, irreversíveis.
A Robert Half vem acompanhando, em seu seu dia a dia,
as principais tendências sobre o mundo do trabalho. Nosso
relacionamento com os líderes das empresas e com candidatos
de todas as áreas vem nos apontando o caminho que os negócios
estão tomando nos últimos anos. Nossas pesquisas e nosso banco
de dados nos mostram um futuro promissor para profissionais que
se mantenham atentos a essas mudanças e sejam comprometidos com o seu autodesenvolvimento.
Para as empresas, o horizonte traz desafios muito positivos. A batalha por talentos que tenham as
competências-chave para o sucesso dos negócios tende a se acirrar, mas há grandes oportunidades
em novos modelos de contratação e relacionamento com equipes.
Neste material, você vai encontrar pesquisas, entrevistas e reflexões sobre as carreiras que
conhecemos hoje – e algumas indicações de como serão as profissões do futuro. Todos nós
teremos nossas vidas impactadas, em maior ou menor grau, pelo turbilhão que está por
vir. A contribuição da Robert Half com este documento é ajudar profissionais e empresas
a tirar o melhor proveito deste impacto em suas carreiras e negócios.

Boa leitura!

Fernando Mantovani
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Cenário

O futuro é hoje.
Nas fábricas, escritórios e universidades, os impactos das mudanças geracionais e tecnológicas
já é sentido há alguns anos. Demandas por modelos mais flexíveis de trabalho, influência de big
data na tomada de decisões e a crescente digitalização de organizações inteiras são realidades
palpáveis – e uma questão de sobrevivência para os negócios.
As pessoas e suas competências continuam a ser essenciais nesse cenário. Os especialistas
concordam que, mesmo com a mecanização e a robotização, adotadas há décadas pela
indústria e a agricultura, o elemento humano continuou a ser extremamente relevante para tomar
decisões estratégicas, desempenhar atividades de relacionamento, criar e motivar equipes.

“Nos próximos 25 anos teremos máquinas com o mesmo nível de
processamento que o ser humano por um valor muito acessível. Mas isso não
quer dizer que elas poderão ter criatividade ou emoção”.
James Wright, Coordinator of ProFuturo, FIA

À medida que máquinas e softwares passam a assumir tarefas repetitivas e operacionais,
a expectativa em relação às pessoas aumenta, assim como a demanda por profissionais
qualificados, com capacidade de comunicação, empatia, flexibilidade e habilidade de tomar
decisões complexas em cenários diversificados. Ao mesmo tempo, crescem as aspirações desses
profissionais em relação à qualidade do seu trabalho e às perspectivas de carreira, tornando a
gestão de pessoas uma função altamente estratégica.
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TENDÊNCIAS MAIS IMPACTANTES PARA OS NEGÓCIOS 
NOS PRÓXIMOS ANOS

73%

Dificuldade de obter profissionais qualificados
para as necessidades de sua empresa

62%

O surgimento de novas expectativas e valores em
relação ao trabalho e à c arreira na sociedade

47%

Impacto da tecnologia e da comunicação

40%

Mudanças demográficas

Fonte: O futuro do trabalho: Impactos e desafios para as organizações no Brasil (pwc e Eaesp FGV - 2014)

O impacto das tecnologias já vem sendo sentido pelas empresas na mobilidade de suas equipes
– estima-se que em 2020, a força de trabalho móvel global chegará a 1,75 bilhão de pessoas*.
Isso significa que mais profissionais, especialmente os mais jovens, estão usando smartphones
e aplicativos para trabalhar em diferentes locais – desde casa, ou do escritório do cliente, ou
enquanto se deslocam para reuniões. Esses profissionais precisam ser orientados, motivados
e acompanhados, sentindo-se parte da organização e de seus propósitos. Neste contexto, é
extremamente importante que as empresas deem atenção aos seus recursos humanos, desde
o recrutamento até as políticas de valorização e retenção.

* Global Mobile Workforce Forecast, 2015-2020, Strategy Analytics, 2015
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5 tendências para o trabalho do futuro
O mundo do trabalho jamais esteve tão interconectado. Bilhões de pessoas hoje têm acesso à
internet, dispositivos móveis e tecnologias de comunicação que mudaram a forma com que nos
relacionamos. Nas empresas, o impacto dessa conectividade vem se refletindo nos modelos
de negócios, comportamentos, habilidades e na velocidade com que as mudanças acontecem
no mundo corporativo. Isso torna quase impossível prever como vamos trabalhar em 10 anos,
pois nunca saberemos quais são as tecnologias que vão revolucionar mais uma vez o setor ou
a empresa em que atuamos. Algumas das tendências para o trabalho do futuro, porém, já são
observáveis em muitas indústrias – e apontam o caminho que os negócios estão seguindo.

Negócios disruptivos
Ao pedir uma corrida em um Uber ou hospedar-se em um Airbnb, você já tornou-se um elo da
nova economia compartilhada. O modelo de negócios que conecta pessoas, serviços e produtos,
usando principalmente aplicativos e dispositivos móveis, está revolucionando muitos setores e
fazendo com que empresas de todos os tamanhos repensem suas estratégias. Nesse cenário, start
ups e empresas inovadoras vêm ganhando vantagens por serem mais ágeis e menos processuais.
Elas conseguem atrair jovens talentos ao oferecerem chances de crescer junto com a empresa e
oportunidades de fazer parte de projetos promissores e desafiadores.

“As startups têm uma atratividade enorme, principalmente para os jovens.
Além da liberdade de criar, elas têm um perfil corporativo diferente, estruturas
pouco definidas e menos burocracia, o que atrai pessoas com vontade de
realizar e ver o resultado do seu trabalho”.
Rannison Silva, business manager da Robert Half

Robotização
Os robôs fazem parte do cotidiano do trabalho de muitas empresas, especialmente no setor
industrial. Muitos profissionais que atuam nas plantas já precisam estar familiarizados com
termos como big data, realidade virtual e internet das coisas, o que vem causando impacto
sobre as competências demandadas dos candidatos. Profissionais de tecnologia vêm integrando
equipes antes compostas apenas por engenheiros, e engenheiros precisam complementar seus
conhecimentos de TI. As equipes vêm se tornando multidisciplinares e as competências analíticas e
as habilidades comportamentais estão mais demandadas.
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“A inteligência artificial vai realizar a maioria das atividades como cálculos
complexos e resolução de problemas cotidianos. O elemento mais importante
no trabalho do futuro será a maneira de se relacionar e a inteligência coletiva”.
Alexandre Fernandes, diretor de marketing e desenvolvimento
de públicos do Museu do Amanhã

Digitalização
Estamos tão habituados a salvar arquivos na nuvem e fazer teleconferências com colegas do outro
lado do mundo que nos esquecemos que essas facilidades estão ao nosso alcance há pouco
tempo. Escritórios, indústrias e lojas nunca foram tão digitalizados, e essa tendência não tem mais
volta. O profissional precisa, cada vez mais, conhecer as novas tecnologias e enxergá-las como
aliadas para a sua produtividade. Buscar conhecimentos em outras áreas, atualizar-se e manter-se
informado sobre as principais evoluções no seu setor e fora dele são características essenciais para
o profissional do futuro.

“A forma de operar do futuro é digital – engenheiros precisam conhecer o
potencial da engenharia com as novas tecnologias, médicos devem ir além
da medicina e entender o impacto da robótica. Todas as profissões estão hoje
identificando novos modelos emergentes”.
Larissa Araujo, vice-presidente da ABRH Brasil e professora do CERS Corporativo

Fluidez do ambiente de trabalho
Os trabalhadores móveis, que passam cada vez menos tempo em suas mesas e transitam entre
reuniões, viagens, home office e visitas ao cliente, já compõem hoje parcela significativa da mão de
obra global. No futuro, a conectividade vai permitir que tenhamos mais qualidade de vida, evitando
picos de trânsito ou optando por horários mais flexíveis e adequados para o nosso estilo de vida
e trabalho. Isso atende a duas demandas: dos trabalhadores que buscam mais equilíbrio, e das
empresas, que tornam-se mais eficientes e assertivas.

roberthalf.com.br

6

• Robert
O FUTURO DO TRABALHO –• E-BOOK
5 tendências
para oHalf
trabalho do futuro

“Precisamos ter uma revolução da eficiência do trabalho nas próximas
décadas. Há um mundo de informações úteis a serem utilizadas para melhorar
a vida das pessoas. Essas mudanças abrem oportunidades para que atividades
de alta tecnologia, que não demandam um alto impacto humano, sejam feitas
a distância”.
James Wright, coordenador do ProFuturo, FIA

46%

dos profissionais de RH esperam que ao menos 20% de suas equipes
sejam compostas por temporários ou terceirizados em 2022.

Modelos flexíveis de trabalho
O trabalho do futuro compreende a diversidade das empresas e dos estilos de vida dos
profissionais. O contrato fixo de tempo integral dá cada vez mais espaço para modelos mais
flexíveis de terceirização, outsourcing, serviços temporários e consultorias. As empresas tornamse mais eficientes e diminuem o tempo de resposta às demandas dos mercados, deixando suas
equipes permanentes a cargo de atividades estratégicas. Os profissionais ganham em qualidade de
vida e motivação, com modelos de trabalho mais atuais e condizentes com suas expectativas.
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“A ideia de fazer mais com menos tem um limite. Em equipes com
profissionais já sobrecarregados, o objetivo é trabalhar de forma mais
simples e ganhar agilidade. A terceirização, os serviços compartilhados
e o trabalho temporário são algumas das soluções para tirar a carga
operacional e dar mais responsabilidade à equipe permanente”
Jennifer Wendling, diretora de RH da BMS para Brasil, Argentina, Chile e Peru

COMO AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DEVEM TRANSFORMAR
O TRABALHO NOS PRÓXIMOS 5 ANOS?

65%

Trabalho mais rápido

63%

	Habilidades demandadas
serão diferentes

60%

Boa parte do trabalho automatizada

58%

	Trabalhos mais especializados/
Trabalho mais analítico

54%
Fonte: Cognizant the Work Ahead Study, 2016
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Trabalho mais estratégico/
Colaboração com máquinas inteligentes
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Carreiras do futuro
Os profissionais do futuro devem combinar familiaridade com as inovações tecnológicas,
habilidades comportamentais e capacidade analítica. Os especialistas concordam que os
trabalhos operacionais, repetitivos e que requerem tarefas simples serão os mais ameaçados
pela ascensão das tecnologias – e podem desaparecer em poucos anos. Por outro lado, há
duas tendências que se mantêm fortes: as profissões high tech, de alta especialização e impacto
tecnológico, e as high touch, de alto impacto humano.

HIGH TECH
• Engenheiros, médicos, arquitetos,
profissionais de tecnologia e
produção industrial.
• Trabalham com as novas
tecnologias e devem saber
analisar dados, buscar
eficiência e produtividade
para as suas empresas.
• Essas atividades tendem a ser
desempenhadas de forma
remota ou móvel.

roberthalf.com.br

HIGH TOUCH
• Nutricionistas, educadores físicos,
cuidadores de idosos e crianças,
profissionais de lazer, saúde e
bem estar.
• Têm um grande enfoque nas
habilidades de relacionamento
e comunicação.
• Usarão as novas tecnologias,
mas a sua presença no ambiente
de trabalho continuará
sendo importante.
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Novas profissões
A maioria dessas profissões já existe, e todas elas sofrerão impacto dos novos modelos de
negócio e trabalho, tecnologias e mudanças no modo de vida da sociedade. Um professor, por
exemplo, terá sua atividade transformada pela educação a distância, e deverá se adaptar para
facilitar o aprendizado dos alunos, trocando ideias e propondo caminhos, ao invés de ser um
‘repassador’ de conhecimento. Veja a seguir uma lista de profissões que devem ganhar mais
espaço no mercado de trabalho nos próximos anos:

Cientista de dados

extrai e analisa dados para serem
aplicados em novos produtos e
processos, em todas as indústrias
e setores.

Coordenador de robôs

monitora robôs nas plantas
industriais, faz manutenções
rotineiras e de emergência.

Operador de máquinas

com mais acesso a tecnologia,
pode operar diversas máquinas
ao mesmo tempo através de um
software.occur.

Perito Digital

busca evidências de crimes digitais,
como roubo de dados e ataques a
servidores na internet.

Gestor de equipes móveis

orienta profissionais que trabalham
em diversas geografias e horários,
definindo estratégias e metas
conjuntas e acompanhando
resultados.

Vendedor 2.0

tem acesso aprofundado ao
perfil de cada consumidor, suas
compras anteriores e preferências
específicas, graças a ferramentas
de big data e analytics.

Fonte: Boston Consulting Group, associações de classe e especialistas do setor
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Facilitador de educação
a distância

orienta e acompanha
o aprendizado on-line dos
alunos, promovendo a troca de
conhecimentos ao invés de
apenas ministrar aulas.occur.

Técnico de serviços móvel

controla de maneira remota e
em tempo real o funcionamento
de máquinas e equipamentos,
identificando problemas antes
mesmo de chegar ao local.

Planejador logístico

com acesso a ferramentas que
mostram nível de estoques dos
clientes, dados de trânsito e perfil
das frotas, controla digitalmente
a capacidade de entrega de
indústrias e centros de distribuição.
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A importância do perfil comportamental no futuro do trabalho
Há anos os recrutadores falam sobre a importância crescente de habilidades como liderança,
comunicação, trabalho em equipe e negociação nos processos seletivos. No trabalho do futuro,
elas serão uma questão de sobrevivência. Uma vez que a tecnologia substituirá as funções técnicas
e operacionais, a capacidade de colaboração e de tomar decisões baseadas em questões abstratas,
como o respeito à cultura corporativa e o bem-estar da equipe, será essencial.
Nesse contexto, o profissional deve estar comprometido com o seu próprio desenvolvimento,
investindo em ferramentas que possam ajudá-lo a refinar essas capacidades.

CARACTERÍSTICAS MAIS PERTINENTES AOS NOVOS
MODOS DE TRABALHO

53%

58%
O trabalhador assume
a responsabilidade
por manter sua
empregabilidade

50%
Maiores oportunidades
de aprendizado
e crescimento

A capacidade de
exercer liderança
e habilidade na
formação de equipes

48%

48%

46%

Mudança na forma de se
relacionar e se comunicar
com clientes e colegas
de trabalho
Maiores possibilidades
de usar a criatividade
e potencialidades
individuais

35%
Maior chance de
favorecer a colaboração
ou trabalho em equipe

Capacidade de
exercer autonomia e
intraempreendedorismo

Fonte: O futuro do trabalho: Impactos e desafios para as organizações no Brasil (pwc e Eaesp FGV)

“Um pilar essencial para o trabalho do futuro é a capacidade de abordar
desafios complexos, usando colaboração, criatividade e pensamento crítico”
Alexandre Fernandes, diretor de marketing e desenvolvimento
de públicos do Museu do Amanhã
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“É preciso ter resiliência em relação às mudanças, aprender
rapidamente com elas e dar um passo adiante. Essa capacidade precisa
ser estimulada em todas as gerações, que vão conviver e colaborar
ainda por muito tempo”
Jennifer Wendling, diretora de RH da BMS para Brasil, Argentina, Chile e Peru

Como buscar o profissional do futuro
O verdadeiro talento não está à sua espera. Em um mercado de trabalho marcado por
mudanças, os profissionais com perfis técnicos e comportamentais de destaque sabem que
são demandados pelo mercado – muitos deles já encontraram excelentes oportunidades
em empresas que os valorizam e investem em seu desenvolvimento. Outros estão abertos a
propostas, mas não procuram ativamente por outro emprego.
Nesse mundo de novos modelos de negócio, tecnologias e estruturas de trabalho em
que vivemos, a competição entre empresas pelas melhores pessoas tornou-se ainda mais
acirrada. Novos atores, como as start ups, trabalho freelance e as empresas com estruturas
menos hierárquicas e processuais, começam a competir de igual para igual com as grandes
multinacionais e desejadas campeãs nacionais.

roberthalf.com.br
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RECRUTANDO O TALENTO DO FUTURO

1

 	

Invista em sua marca empregadora
É importante saber ‘vender’ a sua empresa para o seu futuro funcionário. Companhias
que acreditam que apenas o profissional deve mostrar sua capacidade e seus talentos
para o empregador devem rever sua estratégia e investir em uma marca empregadora
atraente e competitiva.

2

 	

3

 	

Se a sua empresa trabalha apenas com contratos fixos, de longa duração e horários
de trabalho inflexíveis, está perdendo a oportunidade de atrair talentos com perfis
diversificados. Considere a opção de ter contratos flexíveis em seu time, para ter mais
eficiência em momentos de alta ou baixa demanda e pessoas mais motivadas.

Recrute na velocidade do mercado
Processos seletivos longos ou com muitas etapas costumam desmotivar profissionais,
especialmente os mais jovens. Tomar decisões rápidas é uma habilidade valorizada
e que pode significar o sucesso do seu negócio!

4

 	

5

Repense seus modelos de contrato

 	

Pense diferente
O talento do futuro não tem um perfil tradicional – pode ser que o seu funcionário ideal
não tenha ido às mais renomadas universidades ou passado por uma grande multinacional.
Empresas inovadoras sabem reconhecer e valorizar currículos com porencial e que fogem
do convencional.

Dinheiro não é tudo
Cada vez mais, os profissionais buscam oportunidades com propósito, chances de
desenvolvimento, projetos inovadores e desafios apaixonantes. A remuneração conta muitos
pontos em uma proposta profissional, mas a sua empresa tem muito mais a oferecer.
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Sobre a Robert Half
A Robert Half é a primeira e maior empresa de recrutamento
especializado no mundo. Fundada em 1948, a empresa opera no
Brasil, selecionando profissionais temporários e permanentes nas
áreas de finanças, contabilidade, mercado financeiro, seguros,
engenharia, tecnologia, jurídica, RH, marketing e vendas e cargos
de alta gestão. Ao todo são 325 escritórios na América do Norte,
Europa, Ásia, América do Sul e Oceania. Em 2017, Robert Half foi
novamente nomeada pela Fortune como uma das Empresas Mais
Admiradas do Mundo. Somos a empresa de recrutamento mais
bem classificada e estamos presentes no ranking há 18 anos.
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