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TENDENCIAS NO MERCADO DE 

TRABALHO E SEUS ATORES 

Esta informação deve ser integrada dentro 

da estratégia de Talentos Humanos visa 

melhorar sua organização, interpretando 

os cenários que estão se apresentando. 

1. A pressão sobre os mercados de 

trabalho significa intensificar a 

escassez de profissionais 

Como previsto há um ano, globalmente as 

economias têm melhorado, e as empresas 

têm recrutado pessoas para satisfazer a 

sua necessidade de crescimento. O 

resultado é, que a escassez da força de 

trabalho aumentou. 

E esta tendência aumentará, 

particularmente no sector dos serviços 

financeiros, varejo, viagens, transportes, 

saúde e tecnologia.     

Um exemplo bastante representativo e o 

background requerido atualmente para 

profissionais que devem desempenhar-se 

como analistas de pesquisas de mercado, 

exigindo conhecimentos em ciência, 

tecnologia, engenharia e matemática. Esta 

é uma ocupação que deverá crescer a uma 

taxa de 30% entre 2014 e 2024. A solução 

adotada por algumas empresas é o 

investimento em desenvolvimento interno 

(veja 2.) 

Poderemos ver cada vez mais pessoas que 

são contratadas em condições flexíveis, de 

forma temporária, ou colaboradores em 

tempo parcial que podem trabalhar em 

qualquer lugar, ajudando as empresas em 

função da evolução da demanda. 

2. Mais Empresas focarão seus 

investimentos na criação de cadeias de 

talentos 

Ao não poder encontrar os talentos que são 

necessários, chega-se à conclusão de que 

e muito difícil encontrar-lhes, não estão 

disponíveis, ou, que até mesmo não 

existem! 

Considera-se novamente a necessidade 

investir em formação das equipes e 

desenvolver seus próprios talentos. Muitas 

áreas de RH trabalham com as escolas de 

negócios, para identificar e implementar o 

que suas empresas necessitam hoje, e no 

futuro, de um novo profissional, 

começando cada vez mais cedo a 

identificar os melhores potenciais. 

Um programa corporativo inovador da 

Starwood/Marriot, consiste em desenvolver 

estudantes dos programas sophomore [1] 

com especialização em hotelaria e turismo 

permitindo a eles conhecer em 

profundidade a atividade e facilitando a 

contratação após da graduação. 

Outros empregadores estão criando 

“pipelines” de talentos em escolas 

incentivando seus alunos sobre as 

oportunidades que estão a sua disposição 

através de estágios e ciclos de 

aprendizado orientados. 

3. A falta de preparação nos alunos cria 

problemas sérios nas empresas. 

A falta de familiaridade na redação, leitura 

e interpretação de textos, além de 

escassos talentos matemáticos, faz do 

recrutamento um desafio cada vez mais 

complexo e difícil. Algumas empresas 

decidiram investir no ensino destas noções 

básicas internamente. Outros grupos e 

organizações, como a Fundação Gates, 

estão trabalhando com as escolas para 

“puxa-las” para o século XXI, algumas 

escolas ainda utilizam métodos do século 
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XVIII. Estes métodos são cada vez mais 

ineficazes. 

Esta falta de preparação é uma razão 

importante para explicar as altas taxas de 

abandono escolar com a qual lutam as 

comunidades em todos os lugares. 

4. Muitas comunidades continuam 

buscando incansavelmente o adequado 

desenvolvimento da força de trabalho. 

Respondendo à crescente escassez de 

mão-de-obra, cada vez mais comunidades 

abraçam o conceito que o autor Edward 

Gordon denomina “Redes regionais de 

inovação de talentos”[2] 

Estas redes são parcerias público – 

privadas criadas para responder 

necessidades especificas das empresas, 

notadamente para profissionais com níveis 

de especialização elevado. 

Ele constata que “acreditando que não 

podem encontrar os colaboradores que 

necessitam, algumas empresas têm 

simplificado enormemente suas atividades, 

ou, dividido o trabalho entre várias 

pessoas” 

5. Os crescentes efeitos das alterações 

climáticas irão atingir a produtividade. 

Inundações, tornados, fortes tempestades 

e catástrofes naturais são experimentadas 

em todas partes do mundo. Isto impacta 

diretamente nos índices de produtividade 

dos trabalhadores em taxas crescentes. 

Viajantes frequentes afetados cada vez 

mais pelas demoras e cancelamento dos 

voos, necessitam encontrar novas 

maneiras de lidar com o estresse adicional 

das viagens. O fenômeno do “el niño” 

influenciará de forma mais forte as 

mudanças climáticas; secas e inundações 

causarão cada vez mais problemas para 

empresas e funcionários em todo o mundo. 

6. Automação e Robótica continuarão a 

eliminar progressivamente mais 

empregos. 

Temos escrito regularmente sobre 

automação anteriormente e, sobre a sua 

influência nos postos de trabalho. Quase 

ninguém é imune a esse impacto. Até 

mesmo os médicos e advogados vão ver 

os seus empregos afetados, ou até 

eliminados, pela automação e a 

robótica. Já conhecemos robôs que podem 

lidar com cirurgias muito delicadas mais 

eficazmente do que seres humanos 

sozinhos. Garry Mathiason da Mendelson 

(talvez a maior empresa de advocacia do 

mundo), já está trabalhando em um 

“advogado” robótico. Também já vimos 

muitas pessoas deixando de contratar 

Contadores Públicos Certificados para 

preencher seus formulários de impostos, 

muitas vezes utilizando softwares gratuitos 

disponíveis na rede. 

Em aplicações mais simples, pessoas cada 

vez mais familiarizadas no uso da 

tecnologia, preferem fazer o check out 

automático no supermercado sem recorrer 

ao pessoal da caixa. Companhias de 

aviação estão utilizando sistemas onde 

você digitaliza seu próprio bilhete para 

obter a entrada na área de controle 

aduaneiro, onde também o passageiro 

pode digitalizar, ele mesmo, seu 

passaporte e tirar a sua foto, sem 

intervenção do fiscal. Indiscutivelmente a 

automação caminha a longos passos. 

7. A desaceleração da China irá manter 

em alta as taxas de desemprego em 

outros países. 

Nos EUA, veremos uma queda muito lenta 

das taxas de desemprego, porém não se 

deve esperar que atinjam níveis inferiores 

a 4.5% e, sem dúvida, isto gera 

importantes questões sobre o restante dos 
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trabalhadores, desencorajados que ficam, 

fora do mercado de trabalho. 

Alimentado pela continuação da 

transferência das instalações de produção 

para fora do país, o desemprego na China 

permanecerá elevado. Ainda assim, em 

todo o mundo, as empresas continuam 

buscando profissionais para enfrentar o 

desafio de que muitas das pessoas 

disponíveis não são “empregáveis”, seja 

porque não existem, ou, por falta de 

competências. 

8. Utilização de “gamificação” na 

formação e desenvolvimento de 

talentos, irá aumentar. 

Acompanhámos com interesse, como 

algumas empresas tem criado jogos que 

trabalham para eles. Millennials e Gen Zers 

utilizam jogos de forma intensiva. Se os 

jogos são bem concebidos e incluem o 

direito de recompensas intrínsecas e 

extrínsecas, eles funcionarão.  

Um exemplo de gamificação 

especialmente interessante, e que 

funciona, é um novo jogo chamado 

“Prelude”. Projetado para desenvolver a 

interação de equipes remotas, o jogo une 

diversas equipes de diferentes áreas 

geográficas e culturas, facilitando a 

consolidação da confiança entre seus 

participantes. Requerendo de três a seis 

horas para jogar, este eficaz software dá 

aos membros participantes importantes 

percepções de uns sobre os outros. 

9. As organizações focarão mais na 

melhoria da experiência do 

relacionamento dos funcionários com 

seus clientes 

Já um número de hospitais tem CXO´s 

(Chief Experience Officers) concentrados 

em melhorar o relacionamento entre 

pacientes e funcionários. A médio e longo 

prazo, podemos esperar para ver CXO´s 

trabalhando sobre a criação de 

experiências / relacionamento positivos 

para todas as partes interessadas, 

incluindo investidores, fornecedores, 

famílias dos funcionários e até mesmo a 

comunidade. O próximo livro de Joyce 

Gioia “Experience Rules” tratará este 

assunto em profundidade.  

10. A indústria de incentivos irá se 

concentrar mais em criar experiências 

memoráveis para os funcionários. 

Tendo percebido que é possível otimizar os 

investimentos de incentivo focados na 

vivencia de experiências memoráveis, 

veremos cada vez mais utilizados 

programas incluindo viagens de curta e 

longa duração, envolvendo fortes aspectos 

emocionais e memoráveis experiências 

positivas para seus funcionários. Parece 

um bom momento para estar na indústria 

de viagens de incentivo corporativos 

11. A instabilidade mental será levada 

mais a sério e, os empregadores 

procuram não ser estatísticas.  

Com o crescimento dos casos de distúrbios 

e incidentes públicos, estamos vendo um 

aumento na consciência de 

segurança e até mesmo a criação de 

planos de resposta para esses tipos de 

incidentes. Internacionalmente a SHRM 

(Society for Human Resource 

Management) já está oferecendo recursos 

para ajudar os seus membros sobre as 

possibilidades de responder a esta 

ameaça. Esperamos também ver novas 

formas de detectar e considerar a 

instabilidade emocional, nos processos de 

recrutamento, oferecendo aos profissionais 

da área, elementos sobre como evitar 

incorporações erradas.  
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[1] Nos Estados Unidos um estudante 

denominado sophomore e aquele que está 

cursando algum curso de graduação, mas, 

participa de programas específicos a 

tempo integral, durante período 

determinado, patrocinados por empresas 

ou organizações focando atividades 

extracurriculares e novas visões de 

negócios. 

[2] RETAINs (Regional Talent Innovation 

Networks) 

Joyce L. Gioia, 
President/CEO The Herman Group 

2016 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


