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Previsões sobre a força de trabalho 

para 2017 

Cada ano, nesta época, o Herman Group, 

emite a sua previsão anual sobre as 

tendências na força de trabalho mundial. E 

importante utilizar estas previsões para 

avaliar os caminhos de ação e trabalhar a 

rentabilidade conhecendo os impactos dos 

grandes movimentos nesta área.  

1. Sistemas inteligentes e aplicações de 

Inteligência Artificial, substituirão de 

forma crescente os trabalhadores 

pouco qualificados.  

O progresso inexorável da automação 

continua, uma consequência é que mais 

pessoas com baixa qualificação perderão 

seus empregos, e esta realidade 

transcende o âmbito do atendimento dos 

caixas bancários, ou, o pessoal de caixa de 

supermercados, os profissionais de 

telemarketing serão também afetados. 

 Com robôs especialistas fazendo muitos 

tipos de operações, sem ficar doentes, ou, 

necessitar ficar desligados, até os 

trabalhos menos qualificados nas áreas 

industriais desaparecerão cada vez com 

maior rapidez. 

Podemos já ver produtos – em versão beta 

– que substituem pessoas nas atividades 

de recrutamento, sobretudo nas 

entrevistas iniciais, ou, gestores de RH que 

respondem a perguntas simples sobre 

benefícios.  

Certamente, já no ano que passou, 

teremos inadvertidamente “dialogado” com 

um computador. Um deles recentemente 

começou com o seguinte comentário: 

“desculpe, eu tive que ajustar o meu fone 

de ouvido”. Mas, é justo aqui um dos 

grandes desafios: alguém deve programar 

essa interação, assim como controlar e 

reparar esses “relacionamentos”. Isto nos 

leva para o próximo item... 

2. Mercados especializados para 

trabalhos sofisticados intensificam a 

escassez de mão-de-obra, nos 

denominados trabalhos STEM; 

Apesar de que empregadores, e até 

mesmo muitos pais, ter colocado maior 

ênfase nos campos STEM (Science, 

Technology, Engineering and Math) de 

educação, ainda estamos em uma situação 

crítica de déficit de talentos.  

Além disto podemos prever no mercado 

americano, uma política restritiva de 

imigração, conforme comentários do 

presidente, isto pode piorar esta situação. 

Entendemos que não haverá redução no 

número de vistos H-1B, mas, os projetos 

para aumentar as restrições 

provavelmente deverão passar pelo 

Congresso dos EUA.  

Fora dos EUA, também poderemos 

observar uma escassez crescente de todos 

os tipos de trabalho qualificados. 

3. A força de trabalho contingente será 

progressivamente mais importante para 

os empregadores em todo mundo.  

Como previsto no nosso livro “Lean & 

Meaningful: A new Culture for Corporate 

America”, a força de trabalho contingente 

tornou-se significativamente importante 

para organizações em todo o mundo.  

Globalmente, esperamos ver mais pessoas 

contratadas como trabalhadores com 

contrato (flexível, temporários ou a tempo 

parcial) para ajudar as empresas a reagir 

rapidamente, aumentando ou diminuindo a 

produção, em resposta à evolução da 
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demanda. Como afirmamos recentemente 

em outro artigo, até o ano de 2025, mais de 

cinquenta por cento da força de trabalho 

global será de trabalhadores temporários. 

4. Mais empregadores sofrem com a 

falta de competências disponíveis para 

completar seus quadros. 

 

Como temos previsto em 2016, os 

empregadores têm intensificado os 

investimentos em treinamento e 

desenvolvimento. No entanto, não foi 

suficiente. Muitos empregadores ainda 

estão relutantes em gastar dinheiro; eles 

não o vem como investimento. Uma 

solução é a tutoria, ou, Mentoring, através 

de funcionários mais experientes que 

acompanham e aconselham, como 

mentores, aos mais jovens e inexperientes 

funcionários.  

Falamos também dos esforços realizados 

nas áreas de hotelaria e turismo, com 

trabalho e formação em tempo integral. 

Particularmente afetando as áreas de 

hotelaria e turismo, onde a formação, ainda 

que a ritmo acelerado, não pode 

acompanhar a demanda.  

Outro setor que apresenta demandas 

crescentes são as competências em 

línguas, especialmente inglês, 

notadamente em Ásia.   

Também o setor de saúde será 

particularmente afetado, o envelhecimento 

da população assegura trabalho para 

profissionais graduados em todas as áreas 

relacionadas, ainda assim, com escassez 

também crescente.  

Necessitamos encorajar os empresários a 

oferecer frequentes e motivadores 

programas de estágios e aprendizado para 

poder construir as suas próprias 

disponibilidades de competências 

profissionais. 

5. Estudantes de todo o mundo estão se 

formando sem as necessárias 

competências básicas.  

Falta de competências básicas que 

facilitem a compreensão e expressão de 

problemas, assim como, inteligência 

orientada a trabalho com números e 

raciocínio em exatas, continuará a ser 

problema para os empregadores. Algumas 

empresas recorreram ao ensino destas 

noções básicas internamente. Através da 

Khan Academy e outros sites, quantidade 

crescente de alunos aprenderão as suas 

habilidades em um híbrido combinado de 

sala de aula e vídeos instrutivos, métodos 

que se tornam cada vez mais aceitos. A 

maior compreensão do que é necessário 

para educar crianças, está ajudando a 

transformar o ambiente, mas, ainda não é 

suficientemente rápido.   

6. Algumas comunidades apresentam 

algum sucesso com o desenvolvimento 

da força de trabalho, mas não o 

suficiente. 

 

Apesar de um punhado de áreas estão 

apresentando índices de sucesso 

positivos, o que Edward Gordon chama de 

RETAINs (Regional Talent Innovation 

Networks), os números apresentados não 

são ainda suficientes.  

RETAINs, são parcerias de colaboração 

público / privadas, criadas para responder 

as crescentes necessidades da força de 

trabalho dos empregadores, 

especialmente nos campos com níveis de 

especialização superior.  

O que observamos ainda é que os 

empregadores têm nivelado por baixo as 

atividades, ou, dividindo as mesmas entre 
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várias pessoas, como uma resposta as 

suas incapacidades de encontrar as 

competências que necessitam. Muitos 

estão procurando maneiras de automatizar 

estes desafios tão rápido quanto possível. 

7. As alterações climáticas e a subida do 

nível do mar continuarão a afetar 

a produtividade. 

 

Se você está pensando sobre atrasos ou 

cancelamento de voos que afetam o 

comercio, em fenômenos naturais que 

influem decisivamente nos deslocamentos 

das equipes, ou, inundações, tornados e 

fortes tempestades, deverá considerar que 

aumentarão em frequência e intensidade. 

Isto se constitui em uma sólida justificativa 

de trabalho em casa, como solução 

alternativa e mais produtiva, observaremos 

um aumento permanente desta tendência.  

Em geral, a produtividade do trabalhador 

continuará a ser afetada pela necessidade 

de fazer frente a condições climáticas 

adversas. A subida dos níveis do mar irá 

causar mais inundações que por sua vez 

causará mais problemas para a força de 

trabalho em todo o mundo. 

8. As novas tecnológicas de impressão 

3-D, criarão e eliminarão postos de 

trabalho. 

Uma vez que você se move de forma 

rápida para a utilização em escala da 

impressão 3-D, veremos os impactos na 

eliminação das necessidades de manter 

estoques de peças não produtivos. Isto 

proporcionará economias de milhões de 

dólares em estoque e transporte de peças. 

Isto vai atingir também as peças 

automotivas e outras áreas de pesados 

investimento industrial. Evidentemente 

serão eliminados postos de trabalhos 

industrial, mas, novos postos de trabalho 

especializados para programar e manter 

estas novas tecnologias serão criados.  

9. A China continua a diminuir seu ritmo 

de crescimento, mantendo as taxas de 

desemprego, na China e fora dela, em 

alta.  

 

Em 2016, temos afirmamos a redução das 

taxas de desemprego nos EUA; dissemos 

que não iriam cair abaixo de 4,5 %, e não o 

fizeram. Nosso nível mais baixo foi de 

4,6%. Ainda sabemos que existem milhões 

de “trabalhadores desmotivados” que 

saíram do mercado de trabalho.  

Em resposta, vemos uma tendência 

crescente de pessoas iniciando seus 

próprios empreendimentos. Podemos 

observar também que haverá uma 

crescente transferência de instalações fora 

da China, para regiões de menores custos.  

Todas as empresas continuaram a 

enfrentar os desafios de encontrar pessoas 

que são empregáveis. 

10. Utilização da gamificação em 

treinamento e desenvolvimento irá 

aumentar. 

 

Embora a utilização de gamificação por 

algumas organizações foi eliminada, 

devido à falta de concepção, desenho e 

execução, vemos outros empregadores e 

mercados utilizando com sucesso este 

recurso para interagir e manter novas 

relações com seus clientes internos e 

externos.  

As novas gerações estarão cada vez mais 

dispostas a utilizar jogos no 

desenvolvimento das atividades, isto 

deverá incluir recompensas especificas. 

Um campo que nos parece muito promissor 
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são os jogos destinados a ensinar o 

trabalho em equipe e habilidades valiosas. 

11. As organizações se concentrarão 

mais em melhorar a experiência dos 

funcionários. 

Há um número crescente de empregadores 

em todo o mundo que pretendem aumentar 

seus lucros, baseados na melhoria das 

experiências de seus clientes internos e 

externos.  

Na medida que olhamos para o futuro 

esperamos ver maior ênfase na criação de 

experiências positivas para todas as partes 

interessadas, incluindo investidores, 

fornecedores, famílias dos funcionários e, 

até mesmo, as comunidades nas quais a 

empresa está inserida.  

Quem deverá levar este esforço avante é o 

CXO (Chief Experience Officer), a nossa 

autora Joyce Gioia, prestes a lançar seu 

próximo livro “Experience Rules” detalhará 

várias formas de proporcionar estas 

experiências, também vistas em 

subsequentes TDC Tendências a serem 

publicados. 

12. Redução de regulamentos será uma 

mudança bem-vinda para os 

empregadores americanos.  

Com um republicano na Casa Branca e 

republicanos no controle de ambas as 

casas do Congresso, os empregadores 

podem esperar reduções dos 

regulamentos que têm dificultado o 

crescimento, ocasionando custos de 

milhões de dólares. Esperamos para ver 

esta redução em um número de áreas 

incluindo regulamentos do OFCCP (Office 

of Federal Contract Compliance Programs) 

e OSHA (Occupational Safety and Health 

Administration). 

 

 

Joyce L. Gioia, 

President/CEO The Herman Group 
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