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 Tendências 
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Uma força de trabalho global e 

flexível 

   

No nosso livro “Lean & Meaningful: A New 

Culture for Corporate America”, tratamos 

longamente sobre a sociedade do futuro. 

Apresentamos um núcleo de executivos e 

administradores, grupos de trabalhadores 

com alto índice de mobilidade e outros 

profissionais, que vêm e vão, conforme as 

necessidades.  

Trabalhadores temporários e orientados a 

projetos específicos permitem aos 

empregadores de todo o mundo, dispor das 

melhores competências em cada situação 

do mercado e objetivos corporativos, e 

vice-versa, aos trabalhadores perseguir as 

melhores oportunidades, conforme as suas 

competências. 

Realidades diferentes conforme países 

e regiões  

Enquanto a maioria dos países têm um 

labirinto de questões trabalhistas e legais 

para ser negociadas, as vantagens 

superam de longe os desafios, alguns 

países tornam mais fácil estes aspectos do 

que outros.  

Na verdade, algumas regiões ou países, 

têm mais regulamentos a cumprir do que 

outros. A maioria dos líderes empresariais, 

esperam que a nova presidência no 

governo dos EUA, traga mais facilidades 

nas regulações relacionadas com o 

emprego.  

Algumas das recentes mudanças têm sido 

uma real fonte de dificuldades para os 

empregadores de tamanho médio. 

Altos níveis de trabalhadores 

contingentes 

Nos Estados Unidos, no ano passado, o 

GAO - Government Accountability Office - 

informou que 40,4 por cento da força de 

trabalho era composta de trabalhadores 

temporários, ou por projetos. 

 Presumivelmente, este percentual 

aumentou ainda mais. Em outros países, 

esse percentual é geralmente inferior.  

Alguns países incentivam os 

empregadores a contratar trabalhadores 

contingentes, enquanto outros 

implementaram muitas medidas que 

desencorajam este tipo de contratação. 

Atualmente até os profissionais mais 

qualificados são contingentes  

Historicamente nos EUA, trabalhadores 

contingentes eram agrupamentos com 

baixos salários, ou, trabalhadores com 

baixa qualificação, atualmente este perfil 

está mudando.  

Agora sabemos de muitas profissões com 

altos níveis de qualificação, por exemplo 

relacionadas com a área de saúde, 

também devem ser consideradas como 

envolvidas no trabalho contingente, 

incluindo médicos, enfermeiros e vários 

tipos de terapeutas.  

Estes profissionais da saúde 

frequentemente ganham mais do que se 

estivessem desempenhando um trabalho 

permanente com ocupação integral, muitas 

vezes assumem atribuições que requerem 

novas competências necessárias, difíceis 

de ser encontradas pelos empregadores   
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Um segmento crescente da força de 

trabalho 

De acordo com informes do departamento 

de estatísticas do trabalho dos Estados 

Unidos, o setor de serviços temporários 

cresceu 40% entre maio de 2010 e maio de 

2016. Este crescimento representa 6 por 

cento do crescimento global do trabalho no 

país durante esse período. 

Não empregados a tempo integral, mas 

valiosos 

É vital que os empregadores 

compreendam que, embora os 

trabalhadores contingentes não podem ser 

considerados como trabalhadores 

incorporados na empresa e com tempo de 

dedicação integral eles são, contudo, 

importantes para o sucesso da 

organização.  

Os empregadores mais conscientes sabem 

que a sua retenção é vital para a 

continuidade na relação com os clientes, o 

aumento da produtividade, bem como uma 

solida rentabilidade.  

O crescimento global 

A índia lidera o caminho com o mais 

elevado percentual de trabalhadores 

contingentes (56%), Israel (51%), Nova 

Zelândia (48%) e, Filipinas (55%), além 

dos dados mencionados para os EUA, são 

números muito representativos.  

A nossa estimativa é de que até o ano de 

2025, mais de cinquenta por cento da força 

de trabalho global será composta por 

diferentes tipos de trabalhadores 

contingentes.  

Qual pode ser a causa disto? Porque os 

trabalhadores contingentes (em oposição 

aos trabalhadores em tempo integral) 

proporcionam às organizações maior 

flexibilidade para lidar com mudanças de 

mercado. O único impedimento poderia ser 

a imposição de regulamentos adicionais 

conforme os diferentes países, que 

procuram proteger os seus trabalhadores 

em detrimento do crescimento 

corporativo. Um esforço de colaboração 

entre empregadores, governos e 

trabalhadores é necessário para garantir o 

compromisso que suporta todos os lados 

implicados. 
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