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Introdução 

O Comitê de Estudos Avançados sobre o Futuro do Trabalho foi instituído por meio da 

Portaria Nº 621, de 6 de agosto de 20181, “considerando o art. 7º, inciso XXVII da Constituição 

Federal, o qual dispõe que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social, inclusive a proteção em face da automação, na forma 

da lei e considerando, ainda, a sugestão apontada pela Organização Internacional do Trabalho 

de discussão planetária acerca do tema”.  

Passados 30 anos desde a promulgação da Constituição ainda não foi possível a 

obtenção de um consenso legislativo que permita a definição do conteúdo e forma com a qual 

deve se dar a mencionada proteção consignada no texto constitucional. Entretanto, os 

desafios da conjuntura atual não estavam plenamente presentes à época dos trabalhos da 

Assembleia Nacional Constituinte de 1988. No presente, as tendências apontam para a 

necessidade de se tomar consciência das perspectivas geradas pelo processo de inovação 

tecnológica, considerando a estrutura econômica e social brasileira, ambas inseridas hoje em 

um ambiente marcado pela globalização. 

A criação do Comitê se dá, pois, no contexto das transformações que têm ocorrido no 

mundo do trabalho, em decorrência do avanço tecnológico e seus impactos nas relações entre 

capital e trabalho.   

A agenda do Comitê foi estruturada em cinco reuniões, sendo três com o objetivo de 

traçar um diagnóstico sobre as principais questões relacionadas ao futuro do trabalho no 

Brasil e no mundo, e duas reuniões voltadas para apresentação e discussão de propostas para 

o enfrentamento da questão. Além disso, foram realizadas três audiências públicas: em 

Florianópolis-SC, com o tema “Inteligência Artificial”; em São Paulo-SP, com o tema da 

“Indústria 4.0”; e em Recife-PE, focada sobre o tema da “Economia Compartilhada”. A agenda 

completa dos eventos realizados encontra-se em Anexo, assim como todo o material 

apresentado nos eventos. 

Após a publicação da portaria que formalizou a primeira versão do Comitê, cuja 

composição previa apenas nove membros e possuía um caráter estritamente técnico, chegou-

se a uma segunda versão ampliada com a participação de representantes das confederações 

de trabalhadores e empregadores, o que foi feito por solicitação do Conselho Nacional do 

Trabalho-CNT. Esta nova composição proporcionou um maior dinamismo nas atividades do 

Colegiado, conferindo maior significado e riqueza às discussões e propostas apresentadas, 

sem prejuízo de sua natureza técnica.  

Com isso, a composição do Colegiado foi consolidada com vinte e um membros, entre 

representantes de entidades governamentais, acadêmicas, jurídicas e de classe, 

trabalhadores e empregadores. Porém, dado o interesse pelo tema, o Ministério do Trabalho 

passou a receber diversas solicitações de participação, seja de entidades de classes 

específicas, de associações profissionais e de empresas relacionadas ao tema, seja de outros 

                                                           
1 A Portaria Nº 713, de 4 de setembro de 2018 alterou a composição do Comitê.  
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órgãos públicos. Como forma de contemplar a participação de todos os interessados nos 

debates do Colegiado, consolidou-se uma relação de convidados, os quais passaram a ter 

acesso às reuniões e aos materiais apresentados e disponibilizados pela Coordenação do 

Comitê. Tal soma de interesses ampliou o fórum para um total de setenta e cinco 

participantes, cuja relação encontra-se em Anexo. 

O presente relatório está organizado em quatro partes, além desta introdução. A 

primeira é dedicada à contextualização da temática “Futuro do Trabalho”, na qual se insere a 

iniciativa deste Comitê, contendo, na primeira seção, breve retrospectiva sobre os marcos 

históricos das inovações tecnológicas, a fim de situar a especificidade das transformações em 

curso. Na segunda seção descreve-se os principais tópicos que compõem a agenda do debate 

fomentado pela Organização Internacional do Trabalho-OIT e os resultados dos encontros 

realizados no Brasil.  

A segunda parte trata do diagnóstico acerca do impacto das novas tecnologias sobre 

as atividades econômicas e seus reflexos no mundo de trabalho. Em consonância com os 

temas nos quais se concentraram as discussões do Comitê, o diagnóstico foi abordado por 

meio de três seções, pela ordem: Automação, Economia Colaborativa e Economia Digital e 

Novas Tecnologias e Qualificação da Força de Trabalho. Em Automação, descreve-se as novas 

tecnologias e como vêm sendo utilizadas pelos atores econômicos; a situação atual do Brasil 

em relação ao grau de inserção da automação em outros países; e as possíveis consequências 

para o Brasil no futuro próximo. Na segunda seção, apresenta-se um breve panorama de como 

vem atuando a chamada economia colaborativa no mundo e o seu potencial no Brasil; aborda 

aspectos da situação atual do trabalho no mundo da economia digital e a presença dessa nova 

forma de produção no Brasil. A terceira seção trata, primeiramente, das mudanças ocorridas 

nas ocupações e na organização do trabalho nas empresas, em decorrência da adoção das 

novas tecnologias, para, em seguida, abordar a dinâmica ocupacional verificada nos últimos 

anos no Brasil em face das perspectivas do futuro do trabalho. 

A terceira parte destina-se à consolidação das propostas de enfrentamento dos 

desafios advindos da agenda do futuro do trabalho. Inicialmente, apresenta-se um elenco de 

iniciativas já existentes e sugestões de sistematização da agenda em questão, com base na 

literatura sobre o tema e em algumas experiências de outros países. Em seguida, procede-se 

à consolidação do conjunto de propostas de natureza mais concreta, em sua maioria pontuais 

e específicas, apresentadas pelos participantes do Comitê, seus membros e convidados. Tais 

propostas contemplam medidas e iniciativas que podem ser discutidas e avaliadas sob a 

perspectiva de uma agenda de enfrentamento das questões que devem afetar a realidade 

brasileira a partir da inserção das novas tecnologias.  
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1. Contextualização 

 
1.1 Evolução histórica dos processos de inovação tecnológica  

A introdução de novas tecnologias e suas consequências na economia são inerentes à 

história econômica e, particularmente, ao processo capitalista, como constatado há muito 

tempo por diversos estudiosos. As principais revoluções na capacidade de trabalho humano 

se iniciaram há cerca de 10 mil anos com a chamada revolução agrícola, que combinou a 

domesticação animal e novas tecnologias de plantio para a expansão da produção, do 

transporte, das comunicações e, em escala crescente, da urbanização (SCHWAB, 2016). 

Já nos primórdios do capitalismo, surgiu na Inglaterra, em fins do século XVIII, a 

primeira revolução industrial que, baseada na energia a vapor e na mecânica, possibilitou a 

expansão, de uma forma até então impensável, da metalurgia, da produção têxtil e dos 

transportes. Esta revolução baseou-se na complementaridade entre o capital fabril e a mão 

de obra de baixa qualificação que, combinados, substituíram a produção artesanal, 

relativamente mais qualificada, mas limitada em sua capacidade de produção (ACEMOGLU, 

2002). 

A segunda revolução industrial surgiu em fins do século XIX, baseada na energia 

elétrica e na linha de produção, inovações que possibilitaram o surgimento da produção em 

massa. Ela foi acompanhada também de grandes avanços nas comunicações, com o 

surgimento do telégrafo e, posteriormente, do telefone. A partir da segunda revolução 

industrial, o capital e o trabalho qualificado passaram a ser complementares e o trabalho de 

mais baixa qualificação passou a ser gradualmente substituído na produção fabril (FREY; 

OSBORNE, 2017). 

A terceira revolução industrial, também chamada de revolução digital, surgiu a partir 

dos anos 1960 com desenvolvimento do computador, acompanhada, nos anos 1990, pela 

difusão da internet. A partir dela, uma vez mais o capital físico passou a substituir o trabalho 

qualificado, ao reduzir de forma generalizada a demanda por trabalho rotineiro, como por 

exemplo, as tarefas desempenhadas por trabalhadores de escritório e de chão de fábrica 

(AUTOR; LEVY; MURNANE, 2003). 

A chamada quarta revolução industrial, em pleno curso na atualidade, baseia-se em 

muitas das tecnologias já utilizadas desde a revolução digital dos anos 1970. Pode-se 

considerar que a quarta revolução industrial seja um aprofundamento da terceira, com grande 

ampliação da integração das informações do processo produtivo bem como da capacidade 

analítica, trazidas pelo desenvolvimento exponencial das máquinas, dos computadores, dos 

softwares e dos mecanismos de transferência e conexão de dados. 

Entretanto, a atual revolução tem duas características que a distinguem. Em primeiro 

lugar, a velocidade das transformações é maior. Em segundo lugar, o escopo das atividades 

que podem ser automatizadas também é maior. Enquanto em movimentos passados os 

trabalhadores potenciais afetados se concentravam na linha de produção ou nas camadas 



6 
 

gerenciais intermediárias, a evolução tecnológica recente traz em seu bojo a possibilidade de 

automação de atividades altamente especializadas e não rotineiras. 

No presente, está cada vez mais claro que a disseminação e generalização dessas novas 

tecnologias na economia global terá impacto sobre todos os aspectos do mundo do trabalho. 

A tomada de consciência sobre esse fato vem gerando expectativas que variam desde o 

otimismo incontido suscitado pelas perspectivas dos ganhos de produtividade e conforto 

proporcionado pela adoção das inovações, até projeções catastróficas baseadas na 

perspectiva de substituição generalizada do trabalho humano, desemprego em massa, 

aumento das desigualdades e deterioração das relações de trabalho e condições de vida para 

a maioria dos trabalhadores. 

Entretanto, há um amplo consenso de que o processo de inovação, historicamente, 

ocorre de forma inevitável, não restando alternativas aos governos nacionais se não buscar as 

melhores estratégias de lidar com o fenômeno. A definição de uma agenda para o tratamento 

da questão se apresenta hoje como inadiável, considerando-se o período crítico de transição 

para as novas formas de produção, ao longo do qual certamente se intensificarão o 

desequilíbrio e o descasamento entre oferta e demanda de trabalho, entre princípios 

normativos vigentes e novos padrões de relações de produção.  

Em razão da velocidade dessas transformações, a Organização Internacional do 

Trabalho-OIT, por ocasião de seu centenário, lançou a Iniciativa sobre o Futuro do Trabalho, 

com o intuito de promover uma ampla discussão, contando com a estrutura tripartite da 

organização, além do mundo acadêmico, da sociedade civil e de outros atores relevantes e 

interessados. 

 

1.2 Agenda do futuro do trabalho no âmbito da OIT 

Todos os Estados Membros da OIT foram convidados a organizar diálogos nacionais 

sobre o futuro do trabalho em quatro áreas temáticas: trabalho e sociedade, trabalho decente 

para todos, a organização do trabalho e da produção e a governança do trabalho.  

A OIT está agora no segundo estágio da Iniciativa Futuro do Trabalho e uma Comissão 

Global foi criada com a incumbência de produzir um relatório sobre: como atingir “um futuro 

do trabalho que proporcione oportunidades de trabalho decente e sustentável para todos”. 

O relatório será submetido à Sessão Centenária da Conferência da OIT em 2019. 

O relatório inicial para Comissão Global sobre o Futuro do Trabalho está organizado 

em cinco sessões: 1. As megatendências e o mundo do trabalho; 2. Trabalho e sociedade; 3. 

Trabalho decente para todos: pleno emprego e melhoria dos padrões de vida; 4. A organização 

do trabalho e da produção: “o trabalho não é uma mercadoria”; 5. A governança do trabalho. 

 

As megatendências e o mundo do trabalho 

De acordo com o relatório da OIT, na situação atual do mundo do trabalho, destacam-

se os seguintes processos: 
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• Progressos na geração de empregos, na participação feminina, na redução da pobreza, 

na redução de doenças e acidentes e na ratificação de Convenções e dos direitos 

fundamentais; 

• Desemprego permanece alto e países em desenvolvimento têm déficits de trabalho 

decente; 

• Baixa qualidade do emprego: emprego vulnerável (conta própria e não remunerados), 

trabalhadores pobres e emprego informal; 

• Disseminação de emprego atípico (part-time, temporários) associado com 

insegurança, volatilidade dos rendimentos, acesso limitado à proteção social e à 

carreiras e insatisfação; 

• Crescimento da desigualdade de renda, bem como queda na participação do trabalho 

na renda. 

• Segundo a OIT, observam-se megatendências mundiais, que afetam direta ou 

indiretamente as relações de trabalho, quais sejam: a globalização; o avanço 

tecnológico; as transformações demográficas; e mudanças climáticas.  

 

Trabalho e sociedade 

Além da sobrevivência, o trabalho é valorizado por outros motivos, quais sejam: 

relações sociais, contribuição para a comunidade, identidade pessoal e sentido de vida. Nesse 

contexto, a segurança do emprego está sob crescente pressão, uma vez que se observa, em 

muitas regiões, o aumento do risco do desemprego, inclusive entre pessoas com educação 

elevada e especialmente entre os jovens. Além disso, muitas pessoas estão insatisfeitas com 

suas ocupações e com a perspectiva do mercado de trabalho.  

Por outro lado, muitas atividades não são reconhecidas adequadamente como 

trabalho, como por exemplo o trabalho de cuidado com os filhos e idosos e o trabalho 

doméstico não remunerado. O processo de digitalização tem intensificado a criação de novas 

formas de trabalho invisível, detrás dos algoritmos e redes sociais. 

Do ponto de vista do trabalho e bem-estar, as novas tecnologias podem tornar os 

ambientes mais seguros com a implantação de processos automatizados e robôs, mas 

também criam novos riscos (químicos, nanotecnologia). Adicionalmente, surgem novas 

dimensões do bem-estar no trabalho: ambiente, carga de trabalho, sentido do trabalho. Os 

riscos psicossociais têm crescido em função da insegurança no emprego, intensidade do 

trabalho, opacidade da separação trabalho-não-trabalho, desemprego, subemprego, 

ambiente social. Por fim, o equilíbrio trabalho-família tende a ser afetado por longas jornadas 

e ausência de serviços públicos e proteção social, especialmente em países em 

desenvolvimento. 

Nesse contexto, a OIT defende que uma proteção social efetiva para o século XXI deve 

considerar a combinação entre elementos contributivos e não contributivos, com um piso 

social forte.  
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Trabalho decente para todos: pleno emprego e melhoria dos padrões de vida  

O contexto atual de transformações no mundo de trabalho traz a necessidade de 

políticas macroeconômicas promotoras do pleno emprego. A financeirização não regulada 

torna a economia e o mercado de trabalho mais volátil e vulnerável afetando a distribuição, a 

geração de emprego e a produtividade. Por outro lado, a desigualdade gera instabilidade 

política, incerteza econômica, baixos investimentos e geração de emprego, consumo 

deprimido, fraca demanda e endividamento. 

Nesse sentido, as mudanças tecnológicas trazem riscos e oportunidades do ponto de 

vista do emprego. Estudos preveem a destruição ou mudança da maioria dos postos de 

trabalho e, portanto, a necessidade de políticas para moldar tais efeitos, especialmente sobre 

as ocupações rotineiras de qualificação intermediária. O desafio que se apresenta é o de 

apoiar transição de empresas, movimentos de trabalhadores e a distribuição dos ganhos, além 

de preparar a mão-de-obra com habilidades cognitivas e facilitar transição escola-trabalho.  

Por outro lado, verifica-se um potencial para novos empregos, com ênfase da demanda 

por serviços, pelos custos em queda, envelhecimento e estilos de vida. Nesse sentido, a OIT 

defende que é fundamental estabelecer um marco de políticas integrando crescimento, 

transição, qualificação e educação.  

 

A organização do trabalho e da produção: “o trabalho não é uma mercadoria”  

As mudanças no mundo do trabalho podem afetar a transição da economia informal 

para a formal. A informalidade é muito diversificada e gera déficit de proteção dos 

trabalhadores e déficits que afetam os ganhos de produtividade. O crescimento econômico 

não é suficiente para garantir a formalização. Além disso, tecnologia, demografia e mudanças 

climáticas devem ser consideradas nas políticas de formalização. 

Observa-se, também, a diversificação das relações de emprego, com a perda de espaço 

do emprego padrão (jornada integral, tempo indeterminado) e crescimento dos contratos 

intermitentes (zero-hora) e do trabalho de plataforma (“gig”). Nesse contexto, é importante 

considerar a qualidade da ocupação na medida em que esse formato do emprego favorece o 

pouco controle sobre jornada, riscos para saúde e segurança, desproteção social, falta de 

oportunidades de treinamento, sindicalização e negociação coletiva.  

 

A governança do trabalho 

A discussão sobre o futuro do trabalho insere-se em um contexto de 

desregulamentação do mercado de trabalho e déficits dos estados. Nesse sentido, os desafios 

para a governança internacional envolvem a relação entre normas internacionais e padrões 

conflitantes de organizações transnacionais, códigos de condutas e mecanismos de queixas e 

reparações privados, bem como o poder das multinacionais. Os principais desafios 

encontram-se na diversidade das relações de trabalho, nas estratégias corporativas, nas 

cadeias globais e na informalidade. 
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Para a OIT, há a necessidade de inovação na governança do trabalho com base em seu 

modelo tripartite. A efetividade do tripartismo dependerá da representatividade dos atores 

sociais. 

A ações da OIT no âmbito da Iniciativa sobre o Futuro do Trabalho no Brasil envolveram 

a realização de diálogos tripartites, os quais se pautaram pelo levantamento de diagnósticos 

e recomendações, cuja síntese é apresentada a seguir. 

 

1.3 Sinopse dos Diálogos do Futuro do Trabalho promovidos pela OIT no 

Brasil 

Destaques sobre diagnósticos: 

• Foram destacados os fortes impactos no mundo do trabalho causados pela 

crise econômica global, bem como os processos de redução e precarização de postos 

de trabalho relacionados à globalização, o desenvolvimento tecnológico e à 

manufatura avançada. 

• Consultoria McKinsey estimou uma perda potencial de até 50% dos postos de 

trabalho no Brasil em função do crescente uso de processos automatizados, tecnologia 

de informação e inteligência artificial, capazes de progressivamente substituir 

trabalhos rotinizados, até mesmo aqueles exercidos por trabalhadores altamente 

especializados. 

• Necessidade de revitalização da indústria nacional, diante da tendência à 

diminuição da participação das atividades da indústria da transformação no PIB. 

• As altas taxas de desemprego e subemprego, bem como a persistência da 

economia informal no Brasil configuram, adicionalmente, desafios para a 

representação dos trabalhadores. 

• As formas de representação dos trabalhadores têm sofrido impactos da 

redução de quadros e flexibilização de postos de trabalho, na medida em que certas 

atividades têm sido externalizadas para outras empresas, fornecedores e autônomos, 

por meio da terceirização. 

• Necessidade de criação de novos mecanismos de proteção ao trabalhador e de 

seguridade social, adaptados a multiplicidade de formas de trabalho e contratação 

existentes, assim diminuindo a desproteção de trabalhadores sem vínculo 

empregatício fixo ou trabalhadores autônomos; 

• Desafios para a regulação e inspeção do trabalho por parte de órgãos públicos: 

maior harmonização dos procedimentos e das atribuições entre os órgãos 

responsáveis pela proteção e garantia dos direitos do trabalho (em especial a Justiça 

do Trabalho, a Secretaria de Inspeção do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho); 
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Destaques sobre recomendações para o futuro 

• Valorização das áreas promissoras em que o Brasil apresenta claro potencial, 

como: 

• Produtos e tecnologias ligados à biodiversidade e ao agronegócio; 

• Setores em franco crescimento, como o setor de serviços altamente 

especializados, ligados a componentes intangíveis de produtos. 

• Em relação aos impactos das novas tecnologias e da automação no mundo do 

trabalho, apontou-se a necessidade de maior análise das implicações para informar a 

formulação de recomendações; 

• Fomento à inovação e ao desenvolvimento de setores novos e dinâmicos, como 

o das indústrias criativas. 

• Novas tecnologias e desenvolvimento sustentável: energia solar e eólica trazem 

grande potencial de criação de empregos; 

• Transição demográfica: valorização de oportunidades trazidas pelo aumento da 

expectativa de vida, como: 

• O aproveitamento da experiência profissional dos trabalhadores idosos; 

• As atividades econômicas orientadas para idosos (silver economy) na política 

industrial; 

• A criação e aprimoramento de infraestrutura em mobilidade urbana, serviços 

de saúde, culturais e esportivos. 

• Educação de qualidade para todos: a aquisição de habilidades e de 

qualificações básicas para aprender constitui a base à qual a formação profissional e 

continuada deve se somar, no intuito de garantir a igualdade de oportunidades. 

• Destacou-se a necessidade de ampliação e aperfeiçoamento das funções do 

Sistema Nacional de Emprego (SINE), melhorando a intermediação de empregos e a 

adequação entre empregados e empregadores. 

• Políticas governamentais voltadas para compensar a concentração de renda, 

tais como as transferências condicionais de renda, o seguro desemprego, 

possivelmente de forma alongada em casos emergenciais, e a progressividade 

tributária. 

• Pactuação social: para assegurar espaços para diálogo e formação de consenso 

acerca dos valores e das expectativas da sociedade nesse momento de grandes 

transições sociais e econômicas. 

As atividades do Comitê de Estudos Avançados sobre o Futuro do Trabalho, criado pelo 

Ministério do Trabalho, insere-se, portanto, nesse contexto de ampla discussão sobre o tema, 

no intuito de oferecer aos gestores públicos uma visão abrangente sobre a situação atual do 

Brasil em face das novas tecnologias, seus desafios e um conjunto de propostas concretas para 

o enfrentamento desses desafios.  
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2. Diagnóstico  

 
2.1. Automação  

 

As novas tecnologias da Indústria 4.0 

A literatura sobre a quarta revolução industrial aponta para um conjunto de 

tecnologias emergentes que tem o potencial de redefinir os padrões de atividade, produção 

e interação humanas em ritmo e escala sem precedentes. Entre essas tecnologias estão a 

análise de dados em larga escala, a inteligência artificial, a aprendizagem de máquina, a 

computação em nuvem, a internet das coisas, a segurança cibernética, a manufatura aditiva 

(impressão 3D) Big Data & Analytics e a realidade aumentada. 

A definição de automação, por exemplo, foi consolidada academicamente no início dos 

anos 2000, considerada como a “introdução de equipamentos controlados por 

computadores”. O diferencial que este último período traz é a expansão das fronteiras desse 

processo mediante a utilização de algoritmos complexos e ferramentas de inteligência 

artificial, permitindo automatizar tarefas anteriormente consideradas complexas e não 

rotineiras. 

Segundo Smit et al. (2016), a manufatura avançada faz uso da completa digitalização 

dos processos produtivos, associando componentes físicos e digitais, que se comunicam de 

forma autônoma, numa mesma planta produtiva e ao longo de toda a cadeia de valor. Entre 

os processos de digitalização da manufatura estão incluídos i) o embarcamento de sensores 

nas peças componentes e equipamentos fabris, ii) a utilização de sistemas ciberfísicos, de 

sistemas de segurança e de monitoramento de consumo energético e iii) o emprego de 

sistemas analíticos e de monitoramento de dados relevantes para a produção. Trata-se de um 

modelo de fábrica inteligente, onde sistemas controlados por computador monitoram 

processos, criam uma cópia virtual do mundo físico e tomam decisões descentralizadas com 

base em mecanismos de auto-organização. 

Mediante uma diversidade de estratégias esse processo de automação se expande 

para o setor de serviços e comércio. Uma grande parte dessas tecnologias se propõe a 

substituir atividades cognitivas antes exclusivamente humanas por soluções automatizadas. A 

aprendizagem de máquina, por exemplo, se utiliza da disponibilidade crescente de dados em 

larga escala para identificar padrões e automatizar tarefas, por exemplo, nas áreas de 

pesquisa científica, diagnóstico médico e análise jurídica. 

Nos serviços de alimentação, destaca-se a existência de restaurantes em que toda a 

atividade de preparação da comida é automatizada, sem a presença de trabalho humano. No 

comércio, a disposição e a realidade das lojas físicas vêm sendo fortemente afetadas não só 

pelo e-comerce, mas também pelas mudanças realizadas no interior das próprias lojas que 

prescindem cada vez mais da presença do vendedor, com destaque para as diversas 

experiências de self check-out. 
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No setor de infraestrutura urbana, as chamadas cidades inteligentes se utilizam de 

aplicações de internet das coisas em desenvolvimento para auxiliar na mobilidade urbana e 

no uso eficiente de sistemas de segurança, de produção e distribuição de energia e água. Há 

também soluções voltadas à sustentabilidade social e ambiental em centros urbanos 

densamente povoados (FGV PROJETOS, 2014). 

No setor da saúde, dispositivos conectados e demais aplicações em internet das coisas 

podem otimizar tratamentos médicos e a gestão de hospitais e sistemas de saúde. Exemplos 

nesse setor incluem as tecnologias de realidade aumentada – que podem proporcionar o 

acompanhamento remoto das condições de pacientes em tempo real e a realização à distância 

de procedimentos médicos –, o preenchimento automático e conectado de prontuários 

eletrônicos, a otimização de estoques de medicamentos e o monitoramento de equipamentos 

hospitalares (MANYIKA et al., 2015). 

O segmento de logística também deve ser bastante beneficiado pelas aplicações da 

quarta revolução industrial. De fato, a interoperabilidade dos sistemas é a principal 

característica da cadeia logística da indústria do futuro, o que inclui aplicações e sensores para 

o rastreamento de cargas, rotas e veículos. 

Por fim, as tecnologias de facilitação de comunicação a distância, que estão evoluindo 

para além das ligações a distância mediadas por telas de televisão através da construção de 

robôs de tele presença, que trazem uma experiência mais próxima da presença física. Diversos 

mecanismos de incentivos ao trabalho a distância reduzem a necessidade das sedes físicas e, 

consequentemente, das atividades profissionais relativas a manutenção dessas estruturas. 

Todo este fenômeno é relativamente recente, uma discussão situada no período da 

última década, mediante o que os empresários, trabalhadores, gestores públicos e 

acadêmicos estão em processo inicial de aproximação e desenvolvimento do tema. 

Este processo de desenvolvimento tecnológico traz, inevitavelmente, consequências 

para os processos de trabalho que passam pela quantidade e qualidade dos empregos 

existentes. Em um mundo globalizado, o trabalho em cada país é impactado não só pelas 

transformações e desenvolvimentos na realidade nacional, mas também pelas 

transformações na economia global que podem impactar fluxos de produtos e recursos 

tradicionalmente estabelecidos. 

Diante deste cenário global, importa indagar como se situa o Brasil no contexto dos 

processos de automação? A seção seguinte apresenta um breve panorama da inserção 

brasileira nos processos de automação, comparando-se com o estágio em que se encontram 

os países líderes nessa área. 

 

Situação do processo de automação no Brasil 

As principais economias mundiais têm avançado na construção de suas estratégias 

produtivas para o desenvolvimento da indústria 4.0. Destacam-se, na Alemanha, a iniciativa 

da Academia Alemã de Ciência e Engenharia (ACATECH) “Recommendantions for 

implementing tha strategic iniative Industrie 4.0”; na China, o lançamento do programa Made 
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in China, que tornou o país, desde 2015, o país que mais cresce na utilização de robôs no 

processo produtivo; e, nos EUA, a iniciativa Advanced Manufacturing Partnership, de 2012. 

No Brasil, relatório da Confederação Nacional da Indústria (Sondagem Especial 66: 

Indústria 4.0, CNI. 2016) aponta uma situação de relativo atraso já que, em 2016, de dez 

tecnologias digitais listadas nenhuma era utilizada por cerca de metade das indústrias 

pesquisadas, sendo que cerca de 40% não tinham sequer conhecimento das tecnologias. Não 

obstante, a situação parece estar em rápida melhora no que se refere às empresas 

consideradas grandes, que apresentaram uma evolução de 63% de utilização de pelo menos 

uma tecnologia em 2016 para 73% em 2018. 

No que se refere especificamente a utilização de robôs na indústria, estudo do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID – Robotlución) mostra uma situação de atraso 

significativo no Brasil e na América Latina de forma mais geral.  

Entretanto, a utilização de robôs industriais está bastante concentrada em poucos 

países. Em termos relativos destacam-se Alemanha, Suécia, Japão e Coréia do Sul, onde há 

dois robôs para cada cem operários. No Brasil e no México conta-se apenas 0,1 robô industrial 

para cada cem operários. Em números absolutos a América latina como um todo apresenta 

27.700 robôs industriais dos 1,3 milhões existentes no mundo. 

Em um contexto mais amplo, a produtividade dos países latino-americanos tem 

apresentado taxas de crescimento muito baixas. O crescimento econômico baseou-se 

prioritariamente na entrada de novos trabalhadores no mercado de trabalho (BID - 

Robotlución). Todo esse cenário é motivo de preocupação, especialmente frente ao momento 

demográfico da região, marcado por rápido envelhecimento da população, apontando para 

uma situação na qual a força de trabalho proporcionalmente menor em relação ao total da 

população, fator que torna imperativa uma política consistente de incremento da 

produtividade. 

Para o Brasil, estudos da CNI permitem que o diagnóstico sobre a inovação seja 

aprofundado e detalhado para o ramo da indústria. No quesito utilização de tecnologias 

digitais, por exemplo, destacam-se os setores de equipamentos de informática; máquinas e 

materiais elétricos e derivados do petróleo (destaque para setores de bens mais sofisticados 

e vinculados a indústria de processos que têm escalas maiores). Por outro lado, encontram-se 

muito atrasados setores importantes como o de produtos farmacêuticos, vestuário e calçados 

e de minerais não metálicos (possivelmente os setores considerados mais tradicionais). 

Outros aspectos da questão são por exemplo a presença de inovação (com destaque 

para indústrias extrativas e alimentícias que estão acima das médias internacionais) e o 

quesito da produtividade (no qual a indústria extrativa, o fumo, a metalurgia e a indústria de 

derivados do petróleo estão acima da média internacional). 

De maneira geral o que se percebe é que os setores industriais em que o Brasil se 

destaca internacionalmente são aqueles em que há vantagem no acesso à matéria-prima em 

condições mais competitivas, enquanto nos casos dos setores de manufatura e nas indústrias 
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de processo discreto em geral o país se encontra com um déficit preocupante de 

competitividade. 

Segundo Confederação Nacional da Indústria, para esses setores mais vulneráveis, de 

desempenho relativamente pior, a adoção da Indústria 4.0 seria uma oportunidade de 

recuperação da competitividade e consequente prevenção do fechamento de plantas e perda 

de postos de trabalho. 

Passando do ramo industrial para o ramo do comércio, pesquisa realizada pela Agência 

Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), também aponta para uma realidade 

preocupante. Os dados informam que apenas 11% dos varejistas usam automações simples 

para facilitar a gestão no dia a dia e apenas 30% oferecem treinamento e cursos de 

qualificação profissional para seus funcionários.  

O baixo investimento em qualificação é apontado como resultado da alta rotatividade 

encontrada no mercado de trabalho nesse setor e aponta para a necessidade de políticas de 

trabalho que propiciem incentivos para o estabelecimento de relações de mais longo prazo 

entre empregados e empregadores e consequentemente maior produtividade do trabalho. 

Outro aspecto que demonstra relativo atraso na incorporação das novas tecnologias é 

a baixa utilização de ferramentas de análises de dados e monitoramento e clusterização de 

clientes. O avanço na utilização destas ferramentas aparece como imperativo frente a 

concorrência dos gigantes do comércio eletrônico e a mudança no perfil dos consumidores, 

cada vez mais bem informados a respeito dos produtos que buscam. 

Uma experiência inovadora neste campo é a criação, pela ABDI, do Laboratório de 

Inovação do Varejo. Localizado em um shopping center de grande movimentação na cidade 

de São Paulo, o Laboratório é descrito como um “ambiente de conexão e difusão da cultura 

de inovação, dedicado a desenvolver soluções inovadoras para o setor varejista”. 

 

Possíveis consequências do processo de automação (ou de sua ausência). 

Como é possível perceber, a adoção de tecnologias de automação está ainda em fase 

incipiente no Brasil, mas a tendência é de crescimento de sua adoção à medida em que o país 

se depara com a necessidade de ampliar sua competitividade no mercado internacional. Neste 

cenário, é tarefa do Governo Federal se preparar para as consequências da entrada destas 

tecnologias no processo produtivo brasileiro, ressalvando-se também a necessidade de 

análise das consequências que uma entrada muito lenta destas tecnologias possa trazer para 

os postos de trabalho no Brasil. 

A primeira preocupação diz respeito à quantidade de empregos existentes na 

economia. Processos de automação são, pela sua própria definição, poupadores de trabalho 

humano, originando temores de perda de postos de trabalho e aumento do desemprego. 

Uma forma de abordar a questão é através da utilização de exemplos contra factuais, 

seja através de comparações longitudinais (com outros momentos históricos) ou comparações 

com a realidade de outros países onde o processo de inovação está mais avançado. 
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Como já abordado a inovação e o desenvolvimento de maquinário e processos 

produtivos é uma constante na história recente da civilização, desde pelo menos a Primeira 

Revolução Industrial e, ainda assim, a série histórica de desemprego não apresenta uma 

tendência constante de aumento, tendendo os números a apresentar um comportamento 

relativamente estável. 

No presente, verifica-se que as taxas de desemprego dos países líderes na introdução 

de inovação e automação como Japão, Coréia do Sul, Estados Unidos e Alemanha, situam-se 

entre as mais baixas do mundo, respectivamente: 2,4%, 3,9%, 3,7% e 3,3%. 

Há duas possíveis explicações para esta correlação entre baixo desemprego e altos 

índices de automação (Bid – Robotlución). Uma primeira seria a presença de um grande efeito 

multiplicador associado a cada emprego tecnológico gerado (calculado em 4,5x pela 

Associação Internacional de Robótica e estimado em até 7x para países em desenvolvimento).  

Outra possibilidade seria a de que os processos de automação, ao diminuir a 

importância relativa do custo da mão-de-obra não qualificada no processo fabril, esteja 

gerando um fenômeno denominado de insourcing, no qual empresas multinacionais estariam 

trazendo plantas fabris de volta para os países sedes, gerando, portanto, mais empregos. 

Apesar dessa visão mais favorável ao cenário em que a automação se faz mais 

presente, há estudos a respeito do processo de substituição de mão-de-obra que estimam em 

47% a porcentagem dos empregos americanos suscetíveis de serem eliminados pela adoção 

das novas tecnologias (Frey e Osborne, 2017). Aplicação desta metodologia de cálculo para 

Argentina e Uruguai (BID, Robotlución), países com maior presença de trabalhos rotineiros, 

assim como o Brasil, estima um potencial de substituição em torno de 60% a 70% dos 

empregos existentes. 

A despeito das divergências sobre as consequências da automação para o saldo total 

de empregos, há um consenso de que, ainda que ao final não se perca uma quantidade de 

empregos tão elevada, haverá grandes custos de transição e uma grande demanda por 

esforços de coordenação no sentido de mitigar esses custos. Prevê-se uma queda de 

empregos no chão-de-fábrica e na indústria manufatureira acompanhada de uma crescente 

demanda por serviços, dado o envelhecimento da população e as mudanças no próprio estilo 

de vida. 

Nesse sentido, os impactos podem ser desproporcionais em determinados grupos 

populacionais, regiões ou países inteiros, demandando esforços públicos de qualificação e 

requalificação profissional, medidas de facilitação do reaproveitamento de trabalhadores em 

funções diferentes e a construção de serviços públicos de emprego e agências de emprego 

capazes de diminuir os custos relacionados a assimetria de informação no mercado de 

trabalho. 

A correta orientação dessas políticas públicas que visam reduzir os impactos sociais da 

automação demanda a elaboração de diagnósticos que apontem grupos profissionais que 

seriam mais atingidos por esse processo. Esse esforço vem sendo realizado no ambiente 

acadêmico desde os anos 1990, com avanços paulatinos na precisão dos diagnósticos. 
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Os primeiros estudos dos anos 1990 previam que as novas tecnologias impactariam 

prioritariamente os trabalhadores de menor nível de qualificação. Estudos empíricos (Autor, 

Lavy e Murnane, 2003) passaram a refutar essa tese, dando lugar a conceituação de que a 

principal dimensão de análise seria o caráter rotineiro ou não rotineiro das tarefas executadas 

e, em segundo plano, seu caráter manual ou cognitivo.  

Essa hipótese, tendo mostrado maior consistência, alinhou-se com a percepção de um 

aumento da polarização da distribuição de renda, com profissões de nível intermediário 

substituídas por profissões tecnológicas de alta qualificação, de um lado, e profissões de 

baixíssima qualificação ligada ao setor de serviços, cujas tarefas são caráter não rotineiras, de 

outro. 

Como já mencionado anteriormente, essa conceituação tem sido posta em questão 

pelo desenvolvimento das capacidades computacionais, algoritmos complexos e inteligência 

artificial, que vem permitindo a automação de atividades não tão rotineiras, como, por 

exemplo, a condução de veículos terrestres e aéreos. 

Frente a esse avanço, Frey e Osborne (2017) desenvolveram uma metodologia para 

identificar quais ocupações seriam as não automatizáveis, a partir da definição de três 

características, de acordo com seu grau de relevância para o exercício da ocupação: 1) 

criatividade, 2) inteligência social; 3) percepção e manipulação sensorial. 

Um exemplo de ocupação de baixo nível de qualificação que requer habilidades como 

estas é o recolhimento de bandejas em praças de alimentação em shopping centers, que 

requer capacidades de manipulação, percepção e compreensão de convenções sociais ainda 

difíceis de serem automatizados em robôs. 

Em suma, percebe-se que a automação traz uma série de desafios a serem abordados 

pelas políticas públicas. Os dados internacionais mostram que políticas tendentes a adiar a 

implementação desse processo engendra alto risco de ocasionar a perda dos postos de 

trabalho que tentam preservar, em consequência da manutenção de baixos índices de 

produtividade e pouca competitividade internacional. De outro lado, sem a presença de um 

papel ativo do Estado, propiciando oportunidades de reconversão, qualificação e recolocação 

da força de trabalho, há uma tendência à geração de grandes custos sociais ao longo do 

processo de modernização.  

Levando-se em conta a literatura, bem como as apresentações e discussões realizadas 

no âmbito do Comitê, pode-se concluir que o Estado brasileiro tem motivos para propiciar 

incentivos ao processo de automação, com vistas a necessária elevação da produtividade da 

economia brasileira, porém não deve abrir mão da prerrogativa de estabelecer condições para 

mitigar seus impactos sociais. Sobre esse aspecto, não há dúvida de que a melhor forma de 

garantir as condições desejáveis para empresas e trabalhadores no futuro do trabalho é 

participar ativamente de sua construção. 
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2.2. Economia Colaborativa e Economia Digital  

 

A discussão sobre o futuro do trabalho envolve uma reflexão sobre as mudanças 

observadas nas relações de trabalho e o surgimento de novas formas de organização do 

trabalho. As estratégias globais de competição empresarial impactam nas modalidades 

tradicionalmente estabelecidas de trabalho, apontando questões como demandas por 

flexibilidade na disposição da jornada de trabalho, duração do contrato de trabalho e local de 

exercício do trabalho.  

O avanço dos processos de organização empresarial em rede vem, por sua vez, 

apontando demandas relacionadas à terceirização da força de trabalho mediante 

subcontratação de firmas e contratação de consultores e trabalhadores autônomos 

especializados, mediante utilização de empresas individuais. Agrega-se a isso as formas de 

trabalho colaborativo potencializadas pelo uso de plataformas eletrônicas associadas à 

internet. De acordo com a UNCTAD, 59% da população brasileira (120 milhões de pessoas) 

têm acesso à internet. É possível perceber que uma parcela relativamente grande de 

brasileiros vem usando a rede como oportunidade para geração de trabalho e renda a partir 

de diversos formatos de prestação de serviços. Essas modalidades trazem novos desafios para 

as políticas públicas e os processos de regulamentação do trabalho. 

 

O que é a Economia Colaborativa 

O conceito de economia colaborativa surge no início dos anos 2000 como um 

movimento social direcionado ao compartilhamento de recursos imateriais para produção 

coletiva, a exemplo do Wikipedia, Software Livres, Linux, etc. Com a crise de 2008, este 

conceito é apropriado pela indústria de capital de risco, que estava intensificando a busca por 

novos mecanismos de obtenção de lucro. Nesse contexto, observa-se no Vale do Silício um 

movimento de investimento intenso em startups baseadas em plataformas digitais, tais como 

Airbnb (2008) e Uber (2009).   

Trata-se de uma mudança de paradigma no que diz respeito à forma de fazer negócios, 

no relacionamento entre as pessoas, e entre elas e seus bens. A economia colaborativa pode 

assumir diferentes formas e, em geral, é mediada pelo uso de plataformas eletrônicas de 

comunicação e agenciamento. O termo é correntemente utilizado para designar desde 

pequenas experiências de troca de produtos entre grupos de pessoas associados por um 

interesse comum, construção de espaços de co-working em que pequenos grupos de 

trabalhadores dividem seus custos, até gigantes multinacionais como a Uber. Nesse sentido, 

este conjunto de experiências desafiam as categorizações tradicionais das relações de 

trabalho, podendo ser situadas em algum ponto da intersecção entre trabalho associado, 

trabalho por conta própria e trabalho subordinado. 

Estas experiências envolvem não só as relações de trabalho, mas também experiências 

de consumo colaborativo que se aproximam mais das experiências de aluguel e troca de bens. 

No que se refere às experiências com impacto direto nas relações de trabalho temos no Brasil, 
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em uma escala ainda menor, experiências de plataformas que intermediam a contratação de 

serviços técnicos como design gráfico, produção e revisão de texto, programação de TI, entre 

outros (99 Freelas, Workana, MeuRedator), além de experiências de transporte de cargas 

(CargoX e TruckPad).  

A justiça brasileira, bem como uma parte considerável dos analistas, vem 

desenvolvendo o entendimento de que essas plataformas eletrônicas agem como prestadoras 

de serviços, intermediando relações de mercado entre profissionais e consumidores, não 

guardando vínculo trabalhista com os profissionais cadastrados. Não obstante, no setor de 

serviços de transporte pessoal urbano, justamente aquele em que esse arranjo de organização 

do trabalho é mais desenvolvido, a questão não é hoje isenta de polêmicas. 

Para Camara, Felicíssimo e Murcia (2016) é possível auferir do relacionamento entre a 

Uber e os motoristas que operam nessa plataforma algumas características que propiciariam 

a caracterização do vínculo trabalhista entre eles, como: a pessoalidade; habitualidade (em 

alguns casos) e onerosidade. No entanto, falta a essa relação o elemento essencial de 

subordinação jurídica, sem o qual não é possível estabelecer vínculo empregatício entre a 

Uber e seus motoristas. 

Naviskas (2017) também chega à conclusão de que a Uber deva ser considerada 

fornecedora de serviços de tecnologia, entendendo-a como “uma plataforma digital de 

economia compartilhada, com a finalidade de interligar motoristas parceiros a clientes da 

demanda» e não como “fornecedora de serviços de transporte». Não obstante, a autora 

reconhece a existência de decisões judiciais contraditórias em relação aos entendimentos 

acima, havendo casos de reconhecimento de existência de vínculo empregatício entre as 

partes e outros casos em que isso não ocorre. Já Glória (2016) busca destacar a questão das 

obrigações assumidas pelo trabalhador ao se tornar parceiro da plataforma, que poderiam se 

caracterizar como metas. 

Nesse contexto de transformação do mundo do trabalho e ascensão da chamada 

economia colaborativa, as formas de organização do trabalho em cooperativas assumem um 

papel central, pois estão em sintonia com muitos dos valores e consciência que estão 

emergindo. 

Segundo dados da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), as cooperativas no 

mundo integram aproximadamente 1,2 bilhão de pessoas, sendo que existem 2.6 milhões de 

cooperativas espalhadas pelo mundo, que geram cerca de 250 milhões de empregos. No 

Brasil, são 14,2 milhões de cooperados e 6.887 cooperativas, que geram cerca de 398 mil 

empregos diretos. O setor de transporte se destaca, tendo 1.357 cooperativas no Brasil, com 

mais de 111 mil cooperados e 9,8 mil empregados.  

Para a OCB, nesse atual contexto, as cooperativas podem oferecer um próximo passo 

para a economia colaborativa, que envolva vínculos de confiança fortes, a inclusão produtiva 

e financeira por meio de economia de escala, a capilaridade e o desenvolvimento local, a 

participação do cooperado na tomada de decisões, inovação e tecnologia ao cooperado e a 

eliminação da figura do “lucro”.  
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A era da Economia Digital e o trabalho em plataforma digital 

No contexto da economia digital, o trabalho em plataforma digital pode assumir dois 

formatos principais: o trabalho na “nuvem”, que envolve a prestação de serviços remotos por 

trabalhadores autônomos ou “freelancers”, e o trabalho no local, que envolve a locação de 

serviços como acomodação, transporte e entrega de mercadorias e bens, por exemplo.  

Segundo estudo realizado pela OIT, a maioria dos trabalhadores envolvidos no 

trabalho com plataformas digitais possuem alta escolaridade; formação nas áreas de ciências, 

tecnologia, engenharia e matemática; são jovens (28 anos na média) e majoritariamente 

homens.  

Entre as principais razões para desenvolver trabalhos com plataformas, foram citadas: 

• Preferência por trabalhar em casa (especialmente entre as mulheres); 

• A possibilidade de complementar a renda de outros trabalhos.  

• Na América Latina, destaca-se “a impossibilidade de encontrar outro trabalho”.  

As principais atividades desenvolvidas no contexto da América Latina são: 

categorização, moderação de conteúdo, pesquisa e avaliação de mercado, verificação e 

validação.  

A pesquisa apontou, ainda, que a natureza deste tipo de trabalho envolve as seguintes 

características: 

• Tarefas desinteressantes e entorpecentes 

• Treinamento não remunerado antes do trabalho 

• Discriminação no país 

• Diferenças de fuso horário 

• Sistema de pagamento precário 

• Tarefas eticamente questionáveis 

• Nenhuma relação de contrato de trabalho ou garantias 

• Mecanismos injustos de resolução de litígios 

• Um pedido de regulamentação 

Observa-se, portanto, que a chamada Economia Digital traz desafios no que se refere 

ao trabalho e a segurança de renda entre os trabalhadores. Tais formas de organização do 

trabalho dificultam o cumprimento de direitos trabalhistas coletivos e individuais, na medida 

em que se observa: 

• A fragmentação das unidades de barganha, quando há muitos fornecedores de 

mão-de-obra; 
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• Os trabalhadores têm medo de retaliação, não renovação de contrato, quando 

se filiam ao sindicato.  

Nesse contexto, surge a necessidade de se discutir novas formas de regulamentação 

do trabalho, em diálogo com as organizações de trabalhadores, empregadores e governo.  

 

O trabalho em plataforma digital no Brasil 

Pode-se dizer que o Brasil é um dos celeiros da “economia de compartilhamento” no 

mundo ocidental, tendo mais de 100 milhões de pessoas conectadas à internet e mais de 200 

milhões de aparelhos celulares (Zanatta apud Scholz, 2016). Empresas como Uber e Airnb vêm 

ganhando espaço desde 2012, tendo crescido ainda mais com a realização do Mundial de 

Futebol em 2014 e dos Jogos Olímpicos em 2016.  

Diversos pesquisadores têm tentado estimar o impacto da ascensão dessas 

plataformas, com ênfase para as questões jurídicas referentes à regulação dessas empresas 

(InternetLab), conflitos concorrenciais em mercados específicos (FGV-Direito Rio), bem como 

na redefinição de relações sociais em grandes cidades (CEGESP-FGV) (Zanatta apud Scholz, 

2016).  

 

2.3 Futuro do trabalho e qualificação profissional 

 

Efeitos das novas tecnologias sobre o exercício de ocupações e a organização do trabalho 

A literatura aponta prognósticos diferenciados sobre o impacto das novas tecnologias 

digitais sobre o emprego. Alguns autores têm estudado o conjunto de atividades que 

tenderiam, com o avanço tecnológico, a não ser mais desempenhadas por trabalhadores, 

enquanto outros dão uma ênfase maior para às tarefas que continuarão a ser desempenhadas 

pelos trabalhadores. 

Nos estudos pioneiros sobre o tema (AUTOR; DORN, 2013; AUTOR; LEVY; MURNANE, 

2003), as atividades são classificadas em rotineiras e não rotineiras. As atividades rotineiras 

seriam aquelas mais negativamente afetadas pelas novas tecnologias, passando a ser 

realizadas por máquinas e/ou computadores; o que não ocorreria com as atividades não 

rotineiras. Uma tarefa rotineira é aquela passível de desmembramento em passos previsíveis 

e codificáveis numa sucessão de comandos lógicos. Ao longo dos anos 2000, e até meados da 

década atual, alguns trabalhos empíricos corroboraram as predições dessa linha de estudos. 

No entanto, estudos mais recentes (FREY; OSBORNE, 2017) têm alertado para o fato 

de que a distinção entre, de um lado, tarefas rotineiras e não rotineiras e, de outro, entre 

tarefas negativamente ou positivamente afetadas por novas tecnologias deve ser questionada 

nos dias de hoje. O grau de complexidade das novas tecnologias permite que as máquinas e 

computadores modernos sejam capazes de desempenhar um conjunto cada vez maior de 

atividades não rotineiras. As atividades de dirigir carro, e de traduzir textos em diferentes 

idiomas, por exemplo, poderiam ser consideradas não rotineiras por não serem passíveis de 



21 
 

se codificar via sucessão de comandos lógicos. No entanto, ambas já podem ser 

desempenhadas por máquinas ou computadores, o que foi possibilitado pela utilização de 

enormes bases de dados (mapas de rua e textos da ONU, respectivamente), combinadas a 

algoritmos sofisticados de busca de padrões. 

Em suma, é como se a fronteira entre atividades impactadas negativamente e 

positivamente pelas novas tecnologias esteja sendo continuamente deslocada no sentido de 

aumentar o leque de atividades passíveis de ser desempenhadas por máquinas ou 

computadores (MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, 2017). 

A segunda dimensão apontada na literatura diz respeito a alocação do conjunto de 

tarefas que continuariam a ser desempenhadas pelos trabalhadores e seu efeito sobre o grau 

de especialização dos trabalhadores. Sobre isso estão em pauta duas questões. Por um lado, 

para determinar o número de tarefas a ser alocado para um trabalhador é necessário ter em 

conta que um número menor de tarefas, decorrentes da presença cada vez maior da 

automação, permite uma maior especialização, que tende a ser associada a ganhos de 

produtividade. Por outro lado, um conjunto menor de atividades por trabalhador tende a 

aumentar o custo de coordenação entre os trabalhadores para que o conjunto completo de 

tarefas seja realizado de forma satisfatória (BORGHANS; TER WEEL, 2006). As novas 

tecnologias, sobretudo as de comunicação, tendem a diminuir o custo de coordenação e 

favorecer um maior grau de especialização dos trabalhadores, com um possível aumento dos 

níveis hierárquicos (BLOOM et al., 2014). 

No entanto há que se considerar outro dilema na alocação das tarefas remanescentes 

entre os trabalhadores. No desempenho de uma tarefa, todo trabalhador está sujeito a se 

deparar com um problema novo. Quando isso ocorre há duas opções: ou o próprio 

trabalhador procura a solução, sacrificando tempo de produção, ou o trabalhador aciona 

outro trabalhador mais especializado em resolver problemas (gerentes ou supervisores). As 

novas tecnologias, sobretudo as ditas tecnologias de informação, favorecem a busca de 

soluções pelo próprio trabalhador. Essa última predição acarretaria em organizações com 

menos níveis hierárquicos. 

Nesse sentido, ainda não está claro qual será o impacto líquido das novas tecnologias 

digitais sobre o grau de especialização e hierarquização dos trabalhadores, o que pode trazer 

diferentes impactos para a natureza dos empregos a serem gerados no futuro, sobretudo em 

termos das habilidades requeridas. 

Independentemente, porém, das incertezas ainda existentes diante de um cenário de 

grandes e rápidas transformações, alguns aspectos do futuro do trabalho já parecem ser 

consensuais. O trabalho que envolve força física, classificação e separação de objetos, 

controle de estoques e a operação de máquinas tende a perder importância, sobretudo nos 

países onde os salários sejam relativamente mais elevados. 

Por outro lado, habilidades cognitivas, como as que envolvam o raciocínio e o domínio 

de linguagens, habilidades interpessoais, como o cuidado e o contato humano, habilidades 

gerenciais e habilidades ligadas às ciências, tanto as da natureza quanto as sociais ou 

aplicadas, tendem a ganhar importância. 
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No Brasil, a introdução de tecnologias relacionadas à quarta revolução industrial é 

ainda incipiente, principalmente devido às deficiências na infraestrutura de comunicações, ao 

alto custo de importação de máquinas e equipamentos e ao reduzido grau de inovação 

tecnológica verificado para o conjunto da economia, como atestam dados da Pesquisa de 

Inovação (PINTEC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na última década. 

Alguns setores mais produtivos da indústria e alguns serviços aplicados a tecnologias 

mais difundidas, como smartphones por exemplo, já têm avançado na substituição de formas 

tradicionais de produção e venda de bens e serviços. Isso, porém, não tem sido suficiente para 

alterar significativamente o perfil do emprego no Brasil. 

 

Futuro do trabalho e dinâmica ocupacional no Brasil  

Em termos educacionais, houve uma expansão média de 18,1% nos anos de estudo 

dos trabalhadores formais civis no Brasil entre 2003 e 2016. A melhoria na qualidade das 

ocupações disponíveis no mercado de trabalho, no entanto, cresceu em níveis muito 

inferiores. A escolaridade mínima exigida para o desempenho da ocupação cresceu apenas 

3,6%, enquanto o nível de habilidades cognitivas exigidas nas ocupações cresceu apenas 3,0% 

no mesmo período. 

Grande parte do ganho de escolaridade se deveu ao ingresso de trabalhadores jovens 

no mercado, cuja escolaridade é muito superior à dos trabalhadores que se aposentaram no 

período, refletindo os ganhos educacionais do país ao longo das últimas décadas. O resultado 

indica que, apesar do crescimento da escolaridade de seus trabalhadores, o país não tem 

conseguido gerar empregos qualitativamente melhores de forma significativa, mesmo em um 

período em que o crescimento do emprego, da formalização e da renda dos trabalhadores foi 

muito favorável, relativamente às décadas anteriores. 

O gráfico 1 ilustra a evolução de dezesseis tipos de habilidades ocupacionais2. O 

crescimento mais favorável, apesar de modesto, se deu no uso das habilidades cognitivas, 

interpessoais, gerenciais e de vendas. Quatro grupos de habilidades foram particularmente 

afetados pela desaceleração e posterior crise econômica iniciada a partir de 2012: as 

habilidades visuais e operacionais, o equilíbrio e a força corporais, as habilidades de 

manutenção e reparo, e as habilidades em design e engenharia. A queda na utilização dessas 

habilidades ocorreu devido à retração do emprego nas indústrias de transformação e 

construção civil. A utilização das demais habilidades mostra estabilidade no período. 

 

                                                           
2 Para uma descrição da metodologia utilizada na construção das séries de utilização de habilidades, ver 
MACIENTE (2016). 
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Gráfico 1 
Habilidades e competências que apresentaram maior crescimento nos empregos formais 
brasileiros (2003-2016) 

 

 

Fontes: RAIS/MTb e O*NET.  
Elaboração IPEA. 
Obs.: TI – tecnologia da informação. 
 

Algumas habilidades ocupacionais, como as artísticas, de saúde e medicina, de ensino 

e ciências sociais, e as de segurança pública, são mais específicas de determinados setores de 

atividade. No entanto, algumas habilidades são mais gerais e podem ser utilizadas como um 

indicador da evolução da qualidade ocupacional de todos os setores de atividade. 

Considerando-se as seções da classificação nacional de atividades, pode-se comparar a 

variação percentual, entre 2006 e 2016, na utilização de algumas habilidades mais gerais 

selecionadas (habilidades cognitivas; habilidades interpessoais; habilidades gerenciais; 

independência; habilidades em TI) com a variação na escolaridade do trabalhador e na 

escolaridade mínima exigida pela ocupação desempenhada. 

Apesar do avanço da escolaridade do trabalhador em todos os setores, alguns deles – 

como educação, construção e utilidades públicas (água, esgoto e energia) – apresentaram 

queda no índice de utilização de habilidades cognitivas e até mesmo na escolaridade média 

requerida pela ocupação. Houve uma evolução favorável na utilização de habilidades 

cognitivas no setor de artes, cultura, esporte e recreação, outros serviços, informação e 

comunicações, saúde, construção, e indústria da transformação. Habilidades interpessoais, 

habilidades gerenciais e independência também experimentaram um crescimento no setor de 

artes, cultura, esporte e recreação, e outros serviços. Habilidades em TI experimentaram um 
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crescimento no setor de atividades administrativas e serviços complementares, na indústria 

extrativa e nos serviços de água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação. 

Já a escolaridade média dos trabalhadores evoluiu positivamente em quase todos os 

setores, mas particularmente nos setores de: construção; serviços domésticos; agricultura, 

pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura; indústrias de transformação; artes, cultura, 

esporte e recreação; água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação; 

outras atividades de serviços; e transporte, armazenagem e correio, todos com incrementos 

superiores a 20% no período. A escolaridade média exigida pela ocupação do trabalhador, por 

sua vez, evoluiu mais favoravelmente na agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 

aquicultura; nas artes, cultura, esporte e recreação; nas outras atividades de serviços; e na 

indústria de transformação. 

Os resultados parecem indicar que parte da estagnação verificada no uso de certas 

habilidades importantes para o futuro do trabalho no Brasil entre 2006 e 2016 se deveu à 

queda na participação da indústria de transformação e de outras atividades de serviços no 

total do emprego do país. Por outro lado, os setores de alojamento e alimentação; educação; 

construção; transporte, armazenagem e correio; comércio; reparação de veículos; e as 

atividades administrativas e serviços complementares, apesar de exibirem crescimento em 

sua participação no emprego, não apresentaram um comportamento favorável em termos da 

utilização de habilidades de alto nível cognitivo e técnico. 
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Tabela 1 – Variação da qualificação média por setor de atividade em habilidades selecionadas entre 2006 e 2016 (em percentuais) 

  Habilidades 
cognitivas 

Habilidades 
interpessoais 

Habilidades 
gerenciais 

Independência Habilidades 
em TI 

Escolaridade do 
trabalhador 

Escolaridade 
da ocupação 

Artes, cultura, esporte e recreação 47,9% 31,8% 27,7% 17,6% -0,2% 30,1% 41,6% 
Organismos internacionais 34,1% 59,0% 17,2% 11,9% 15,2% -4,1% 10,1% 
Outras atividades de serviços 21,2% 21,9% 19,5% 3,0% 1,9% 23,8% 25,9% 
Informação e comunicação 17,6% -4,3% -0,8% -4,2% 7,5% 10,8% 11,4% 
Saúde humana e serviços sociais 17,5% 4,1% 23,3% -1,9% 6,0% 2,1% 16,4% 
Construção 12,9% 5,5% 3,0% 5,7% 0,7% 56,6% 10,6% 
Indústrias de transformação 12,8% 9,8% 9,9% 7,8% 8,2% 35,1% 22,4% 
Atividades profissionais, científicas e técnicas 8,8% 4,0% 13,6% -2,2% -2,7% 4,8% -2,6% 
Atividades administrativas e serviços 
complementares 7,8% -0,4% 14,9% -16,6% 14,1% 10,7% -3,4% 
Atividades financeiras, de seguros e serviços 
relacionados 4,4% -1,6% 6,3% 2,9% -6,6% 5,3% 2,1% 
Transporte, armazenagem e correio 1,6% -5,1% -3,4% -1,4% 3,0% 19,7% -10,7% 
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca 
e aquicultura 1,2% 2,8% 3,9% 6,1% 5,4% 38,3% 65,2% 
Alojamento e alimentação -0,8% -0,9% 0,7% -0,9% 0,7% 17,3% 1,1% 
Comércio; reparação de veículos automotores e 
motocicletas -1,4% -2,5% 0,5% -9,3% 1,0% 2,9% -0,4% 
Administração pública, defesa e seguridade 
social -1,7% 4,6% 30,7% -4,0% -2,0% 1,9% 2,1% 
Eletricidade e gás -3,8% -0,6% 11,1% -15,2% -0,6% -0,7% -6,9% 
Atividades imobiliárias -3,9% -0,3% 5,8% -2,3% -2,6% 3,6% -2,6% 
Educação -17,9% -13,2% -8,1% 4,4% 3,2% -2,8% -6,7% 
Indústrias extrativas -18,8% -6,8% -4,6% 0,5% 10,1% 12,7% -15,1% 
Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 
descontaminação -23,3% -12,7% -24,3% -3,0% 16,9% 29,5% -9,2% 
Serviços domésticos -46,1% -35,0% -27,5% -22,7% -0,6% 44,3% -2,4% 

Fonte: Rais/MTb e O*NET. Elaboração Ipea. 
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Do ponto de vista regional, a figura 1 classifica as mesorregiões do país segundo dois 

critérios. As mesorregiões que estavam em 2016 entre a metade com maior utilização de 

habilidades cognitivas foram classificadas como de alta utilização dessa habilidade, enquanto 

as que estavam na metade inferior foram classificadas como de baixa utilização. Aquelas que 

estão na metade que apresentou maior crescimento percentual na utilização dessas 

habilidades no período foram classificadas como de alto crescimento, enquanto as que 

ficaram na metade com menor crescimento (ou decréscimo) foram classificadas como de 

baixo crescimento. Foram classificadas como “demais” as regiões que estavam entre as 30% 

com menor emprego total em 2016 e foi desconsiderado o emprego da administração pública. 

 

Figura 1  
Utilização de habilidades cognitivas no emprego privado por mesorregião (2003-2016) 

 

Fontes: RAIS/MTb e O*NET. 
Elaboração Ipea. 

 

Há mesorregiões com utilização relativamente alta de habilidades cognitivas em todo 

o país. Nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde há maior grau de informalidade no 

emprego (no Acre, Maranhão, Piauí, Pará e Acre, por exemplo, a informalidade atingiu entre 

44% e 48% dos empregados no quarto trimestre de 2016, segundo dados da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios Contínua trimestral3), há seguramente uma superestimação da 

                                                           
3. Dados disponíveis em: <https://goo.gl/BYpBNF>. 

Grupo

Alta e alto cresc.
Alta e baixo cresc.
Baixa e alto cresc.
Baixa e baixo cresc.
Demais
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utilização de trabalho qualificado, pois o trabalho sem carteira assinada, ausente dos dados 

da RAIS, concentra grande parte do emprego com baixo conteúdo cognitivo. 

A evolução favorável da utilização de habilidades cognitivas, denotada pela coloração 

verde na figura 1, diferencia as regiões com uma evolução favorável ao longo do período. 

Nota-se uma maior concentração de regiões com desempenho favorável no Sul e no Sudeste, 

nas mesorregiões da região Centro-Oeste que se encontram vizinhas da região Sudeste, além 

de mesorregiões na Bahia, no Ceará, no Rio Grande do Norte, no Maranhão, em Pernambuco 

e na Paraíba. Os estados do Amazonas, de Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Goiás e Piauí 

apresentam a evolução menos favorável no conjunto de suas mesorregiões. 

Padrões muito semelhantes são verificados em relação à distribuição de habilidades 

de engenharia e design, e de TI, por exemplo. Chama atenção, entre as mesorregiões de alta 

utilização de habilidades, mas baixo dinamismo no período, as mesorregiões do sudeste de 

São Paulo e do sul do Rio de Janeiro, que concentram uma importante parcela do emprego 

industrial brasileiro. 

Os resultados mostram que a utilização de habilidades de maior consonância com o 

futuro do emprego cresceu de forma tímida no país durante o período 2003-2016. Os setores 

de atividade que mais haviam apresentado evolução favorável até 2011, como os de 

construção e extração mineral, foram muito afetados pela crise econômica dos anos 2010, 

revertendo os ganhos na utilização de habilidades de design e engenharia no país. Além disso, 

a evolução regional indica que algumas regiões do Brasil parecem não apresentar perspectivas 

de uma maior inclusão na produção e no trabalho do futuro, permanecendo com empregos 

de baixa qualidade e produtividade. 

Um estudo recente (ALBUQUERQUE et al., 2018) calcula a probabilidade de automação 

das ocupações brasileiras, com base nas atividades desempenhadas pelos trabalhadores no 

exercício da ocupação. Agrupando-se as ocupações em quartis, de acordo com a mediana da 

probabilidade de automação obtida pelos autores, é possível verificar não só a participação 

de cada quartil no emprego total, como também a evolução dessa participação ao longo do 

tempo. O Gráfico 2 mostra que o emprego no país é concentrado em ocupações com maior 

probabilidade de automação de suas tarefas. 



28 
 

Gráfico 2 
Percentual do emprego segundo a probabilidade de automação da ocupação (2003-2017) 

 

Fontes: ALBUQUERQUE et al.(2018). 
Elaboração Ipea. 
 

Ocupações com probabilidades alta e média-alta de automação (primeiro e segundo 

quartis de probabilidade estimada) respondem por cerca de 29% e 26% do emprego, 

respectivamente. Apesar de a automação depender, na prática, de fatores econômicos, além 

dos fatores tecnológicos utilizados pelos autores, o estudo alerta para o fato de que o 

emprego de baixa qualificação, ainda predominante no país, pode estar sujeito, no futuro, aos 

efeitos das novas tecnologias. 
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3. Propostas 

 

Todas as propostas apresentadas no âmbito do Comitê foram, sem exceção, resumidas 

e sistematizadas neste Relatório. A primeira seção apresenta um conjunto de iniciativas e 

recomendações constantes da literatura sobre o futuro do trabalho, de modo a compilar as 

sugestões que dizem respeito ao enfrentamento da questão, trabalho realizado pelo 

representante do IPEA, como parte de sua colaboração na confecção deste Relatório. 

A segunda seção traz o conjunto das propostas apresentadas pelos membros e 

convidados do Comitê, as quais foram ordenadas segundo temas que foram recorrentes nas 

discussões do Comitê.  

 

3.1 Iniciativas existentes e recomendações da literatura para enfrentamento 

da questão 

 

Diante do panorama desfavorável da evolução da qualificação do trabalho formal no 

Brasil e dos desafios ensejados pela quarta revolução industrial, esta seção discute algumas 

das políticas para o futuro do trabalho que devem ser alvo de ação por parte dos governos e 

empresas do país. Segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), há três razões 

pelas quais os governos dispendem recursos públicos no desenvolvimento de habilidades. A 

primeira é que a produção dessas habilidades gera importantes externalidades sociais. Uma 

força de trabalho qualificada facilita a adoção e a difusão de novas tecnologias e ideias, 

aumentando a produtividade individual e da economia, além de contribuir para uma 

sociedade mais democrática. 

A segunda razão diz respeito à equidade. As restrições à qualificação atingem os mais 

pobres mais severamente, pois estes não têm ou carecem dos meios e/ou de informações 

acuradas sobre os custos e benefícios do investimento em habilidades. A terceira razão tem 

um caráter mais político que econômico. O processo de educação e desenvolvimento de 

habilidades de crianças e jovens faz parte de seu processo de socialização e de 

compartilhamento de uma cultura comum (INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK, 2017). 

O governo federal já dispõe de diversas iniciativas para a regulação e o estímulo ao 

desenvolvimento de tecnologias e habilidades digitais no país. Entre as recentes iniciativas 

visando à transformação digital da economia brasileira, podem ser mencionadas: 

1) - Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (E-Digital)  : visa harmonizar e 

articular as diversas iniciativas do Poder Executivo federal ligadas ao ambiente digital, com o 

objetivo de aproveitar o potencial dessas tecnologias para a promoção do desenvolvimento 

econômico e social. Define 100 ações estratégicas subdivididas nos eixos: Infraestrutura de 

TICs, P&D em tecnologias digitais emergentes, Educação, Economia Digital e Governo Digital. 

2) Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016-2022 (ENCTI): 

validada pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia em 2016, configura-se na política 
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nacional de ciência, tecnologia e inovação e contém orientações estratégicas de médio prazo 

para a implementação de políticas públicas na área de CT&I. Enfatiza o estímulo ao 

desenvolvimento e à modernização de tecnologias básicas nacionais, como sensores, redes 

de alta velocidade, processamento de alto desempenho, novos padrões de comunicação entre 

dispositivos, aplicativos, software e outras tecnologias. 

3) Estratégia de Governança Digital da Administração Pública Federal 2016-2019 

(EGD): Tem como objetivos estratégicos: i) fomentar a disponibilização e o uso de dados 

abertos pelo Governo; ii) promover a transparência por meio do uso de TICs; iii) ampliar a 

oferta e aprimorar os serviços públicos por meio da transformação digital; iv) compartilhar e 

integrar infraestruturas, dados, processos, sistemas e serviços e v) ampliar a participação 

social no ciclo de vida das políticas e serviços públicos. 

4) Plano Nacional de IoT: visa a acelerar a implantação de aplicações baseadas em 

Internet das Coisas com impactos nos três principais setores da atividade econômica 

brasileira, aumentando a competitividade e fortalecendo as cadeias produtivas nacionais, 

como prioridade para as áreas de cidades, saúde, agronegócio e indústria. 

5) Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) para Manufatura Avançada no 

Brasil (ProFuturo): visa a “propiciar condições de acesso e inserção das empresas brasileiras 

no ecossistema de manufatura avançada, com suporte da ciência, tecnologia e inovação para 

desenvolvimento de cadeias produtivas de setores econômicos estratégicos e promissores 

para o País, que atendam a demandas de alcance social” (MDIC/MCTIC, 2016, p. 13). 

6) Visão 2014–2034: o futuro do desenvolvimento tecnológico da agricultura 

brasileira (Embrapa, 2014): estabelece como uma de suas prioridades a digitalização do setor 

agropecuário, enfatizando ações na área de automação, agricultura de precisão, sistemas de 

informação e computação científica, geotecnologias e nanotecnologias 

Este conjunto de iniciativas, embora ainda incipiente e em fase de implantação, 

constitui um passo importante na direção de políticas públicas mais efetivas para o 

enfrentamento dos desafios colocados pela quarta revolução industrial para empresas e 

trabalhadores brasileiros. Os resultados desanimadores do ponto de vista da estrutura 

ocupacional e do desempenho educacional brasileiros, no entanto, apontam para a 

necessidade de o país reforçar seu conjunto de ações e políticas voltadas para o 

enfrentamento das mudanças tecnológicas. 

Estudos publicados por organizações empresariais (BRUNO, 2016; CONFEDERAÇÃO 

NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2016) e organismos multilaterais (ALMEIDA; PACKARD, 2018; 

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK, 2017; OECD, 2017; OECD; INTERNATIONAL LABOR 

ORGANIZATION; THE WORLD BANK, 2016) apontam para um conjunto de políticas para o 

futuro do trabalho que pode ser subdividido em: (i) políticas sistêmicas voltadas para melhoria 

da capacidade de coordenação e integração de políticas, a geração de informações e o 

aprimoramento dos sistemas de ensino e treinamento; (ii) políticas de capacitação das 

empresas e qualificação de trabalhadores, jovens e desempregados. As subseções seguintes 

buscam detalhar esse conjunto de políticas e ações, dando ênfase à sua pertinência para a 

experiência e os desafios impostos pelo contexto brasileiro. 
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Políticas sistêmicas e de coordenação 

Políticas nessa categoria têm o objetivo de suprir as necessidades de coordenação e 

integração de esforços, garantir a coleta e a difusão de informação e promover a qualidade 

dos sistemas de ensino e treinamento em todos os níveis. Representam um conjunto de 

políticas e ações de particular importância para o Brasil, subdividindo-se em: 

1) Geração de informação, antecipação de necessidades e mecanismos de 

coordenação: 

o Manter um sistema de atualização periódica e bem documentada da classificação 

ocupacional brasileira, a CBO de 2002, a exemplo do que fazem os países da OCDE e a 

Organização Internacional do Trabalho, de modo a refletir as novas tendências ocupacionais 

ditadas pelos avanços tecnológicos; 

o  Criar um sistema de mensuração, atualizado periodicamente, dos requisitos 

ocupacionais do Brasil, nos moldes do sistema desenvolvido pelo National Center for O*NET 

Development (2018), que permita a mensuração e o monitoramento da oferta e da demanda 

por habilidades e competências laborais no país; 

o Criar sistemas de coleta e utilização de informações sobre demandas de 

habilidades atuais e futuras, com base no sistema acima mencionado, provendo informação 

relevante e tempestiva sobre o contexto e tipo de educação e treinamento requeridos; 

o A maior parte dos países da OCDE realiza exercícios de antecipação e avaliação 

de habilidades. Por exemplo, o Comitê de Aconselhamento à Migração utiliza informações 

quantitativas (dados sobre vagas, salários e emprego) bem como relatórios qualitativos de 

partes interessadas; 

o Os portais Eduscopio da Itália e My Next Move, dos EUA são exemplos de sítios 

de aconselhamento de carreira com informações sobre necessidades de habilidades no 

mercado de trabalho para estudantes e trabalhadores, com interatividade e facilidade de 

navegação; 

o Garantir uma linha de comunicação ininterrupta entre, de um lado, o conteúdo 

dos currículos educacionais e a oferta de treinamento e, de outro, as necessidades de 

habilidades dos empregadores.  

o Há programas de sucesso na Finlândia e na França, que poderiam ser inspirar 

políticas dessa natureza no Brasil, bem como a experiência dos cursos do Pronatec 

organizados pelo MDIC entre 2011 e 2014, com base na demanda das firmas(O’CONNELL et 

al., 2017). Esses cursos se mostraram mais efetivos em garantir a empregabilidade dos 

egressos do que cursos ofertados sem a respectiva prospecção da demanda local. 

o Conselhos de Habilidades Setoriais exercem papel de coordenação em países 

como o Canadá e República Tcheca, Dinamarca, Finlândia e Alemanha. 

o Garantir uma melhor articulação entre o Sistema Nacional de Emprego (SINE) 

e a oferta de cursos de treinamento para beneficiários do seguro desemprego, alinhando a 

oferta de habilidades ao perfil dos trabalhadores desocupados. 
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o Atualmente o SINE encaminha uma parcela inexpressiva de trabalhadores para 

cursos de qualificação (o pico histórico foi atingido em 2014 e correspondeu a apenas 1,6% 

dos requerentes do seguro desemprego naquele ano; a parcela atual é inferior a 0,1% dos 

requerentes) 

2) Educação infantil e básica 

o Reforçar a cobertura do ensino pré-escolar e o ensino fundamental em tempo 

integral; 

o Desenvolvimento de um currículo baseado em competências, sobretudo no que 

se refere aos fundamentos da matemática e da linguagem, por constituírem a base para a 

construção de habilidades mais complexas em jovens e adultos; 

3) Educação secundária e a vocacional 

o Assegurar que instituições e programas de educação e treinamento técnico e 

vocacional se adaptem às necessidades do mercado de trabalho ao nível local; 

o No sistema de aprendizagem, a participação de entidades representativas dos 

empregadores, a exemplo do que faz o Sistema S, deve auxiliar na elaboração de requisitos 

curriculares e nos planos de avaliação; 

o Fazer uso das novas tecnologias na ampliação da capacidade de oferta do sistema 

educacional através, por exemplo, de ferramentas de ensino a distância, como os Massive 

Open Online Courses (MOOCs). 

o Intervenções para redução da evasão, enfrentando a questão das gestações de 

adolescentes, concedendo bolsas de estudo por mérito e realizando campanhas voltadas para 

jovens e suas famílias a respeito do retorno sobre educação, sobretudo a profissional e 

tecnológica; 

4) Educação superior e a pós-graduação 

o Dar prioridade à expansão de cursos nas áreas de ciências, tecnologia, 

engenharias e matemática (CTEM), bem como à reformulação de currículos e à formação de 

professores nas ciências sociais e humanas, de modo a estimular o desenvolvimento de 

habilidades analíticas e quantitativas, crescentemente demandadas também nessas áreas de 

conhecimento; 

o Um exemplo de sucesso é o Conselho de Financiamento da Educação Superior 

da Inglaterra, que distribui fundos públicos (como o STEM Capital Fund) para instituições de 

ensino superior de modo a promover, por exemplo, o desenvolvimento de instalações de 

treinamento em ciências, tecnologia, engenharia e matemática. 

5) Monitoramento e avaliação 

o Na medida do possível, novas políticas devem ser precedidas de iniciativas-piloto, 

e só serem expandidas se avaliações demonstrarem resultados positivos. O Brasil é 
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particularmente carente desse tipo de regra para a implantação de políticas, o que resulta em 

desperdício de recursos e sub ou sobre dimensionamento de programas. 

 

Políticas voltadas para trabalhadores e empresas 

Há evidências de que processos de transformação econômica no Brasil, tais como a 

liberalização econômica dos anos 1990, levaram a grandes custos de ajustamento regional e 

setorial, devido a distorções no mercado de trabalho e à baixa mobilidade de capital no país 

(DIX‐CARNEIRO, 2014; DIX-CARNEIRO; KOVAK, 2017; DIX‐CARNEIRO; KOVAK, 2015). Da 

mesma forma, as grandes transformações tecnológicas ensejadas pela quarta revolução 

industrial tendem a gerar custos sociais e econômicos, sobretudo para os trabalhadores 

menos qualificados e para as firmas e setores de atividade menos produtivos. 

Nesse sentido, a literatura aponta para a necessidade de um conjunto de políticas 

voltadas para o treinamento e suporte aos trabalhadores deslocados de seus postos de 

trabalho, bem como ao incentivo à inovação e à adoção de novas práticas pelas empresas: 

1) Treinamento e aprendizado baseados no trabalho 

o Expandir o aprendizado baseado no trabalho, para promover transições bem-

sucedidas da escola para o trabalho. 

o Promover a retenção no emprego e o reemprego por meio de treinamento e 

programas ativos, em resposta a mudanças estruturais. 

o Incentivar a participação de indivíduos de grupos mais vulneráveis em programas 

de aprendizado ao longo da vida e programas de empregabilidade, endereçando as barreiras 

à sua participação. 

o Buscar equilíbrio entre o desenvolvimento de habilidades específicas, que supram 

necessidades imediatas dos empregadores, habilidades mais gerais e transferíveis, que serão 

benéficas aos indivíduos ao longo da vida 

2) Oportunidades de treinamento fora do local de trabalho 

o Políticas de incentivo ao lifelong-learning, isto é, à formação continuada do 

trabalhador, uma vez que os sistemas tecnológicos altamente complexos e evolutivos 

demandam aprimoramentos profissionais constantes; 

o Trabalhos temporários ou em jornadas parciais necessitam de incentivos ao 

aprendizado não diretamente ligados ao emprego. Na França, contas individuais concedem 

um direito ao treinamento que é preservado mesmo se ocorrer a perda de emprego, sendo 

transferíveis entre empregadores. No Reino Unido, o Union Learning Fund recruta ativamente 

trabalhadores de baixa qualificação para atividades de treinamento. 

3) Reconhecimento do treinamento formal e informal 
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o Incentivar a criação de cursos de formação modular certificada, que permitam a 

adultos atualizar e aperfeiçoar conhecimentos e níveis de habilitação escolar e profissional de 

forma flexível. 

o O reconhecimento de aprendizado prévio é particularmente relevante na África 

do Sul e fortalece o poder de sinalização de habilidades de indivíduos a quem foi negada 

anteriormente educação formal de qualidade. 

4) Maior apoio público à intermediação no mercado de trabalho e à assistência à 

procura por emprego 

o Facilitar os requerimentos para a mobilidade de trabalho entre ocupações e 

setores por meio de melhor avaliação de habilidades, reconhecimento de habilidades e 

estratégias de treinamento para os que procuraram trabalho. 

5) Mobilidade da mão de obra e a entrada de imigrantes com habilidades em alta 

demanda 

o Atacar barreiras institucionais à mobilidade e à inserção no mercado de trabalho, 

tais como regras e regulações que gerem desincentivos à troca de trabalho e de local. 

o Salário mínimo legal mais baixo para os jovens; políticas para os distintos perfis 

de jovens – aqueles que já estão fora do sistema educacional formal, que concluíram níveis 

formais de escolaridade, mas que necessitam de apoio para encontrar empregos de alta 

produtividade e jovens que estão em empregos de baixa produtividade e necessitam de 

programas que lhes proporcionem competências mais modernas; 

o Criar programas de incentivo à entrada de imigrantes, como o Visto de 

Habilidades Críticas da África do Sul, ou à permanência de estrangeiros egressos de programas 

de pós-graduação, como o STEM OPT Extension dos Estados Unidos. 

6) Competências tecnológicas nas empresas. 

o Incentivar o melhor uso de habilidades, ao promover a inovação e a introdução 

de novas práticas de trabalho de alto desempenho. 

o O programa Industria 4.0 da Itália propõe a mudança do sistema produtivo por 

meio do uso de tecnologias de maior valor agregado. 

o Facilitar parcerias locais, nacionais e internacionais que busquem melhorar a 

adaptabilidade dos locais de trabalho. 

 

3.2 Propostas apresentadas ao Comitê pelos membros e convidados 

A transcrição das propostas será feita com base no texto contido no Formulário de 

Proposta apresentado pelas entidades ou com base na apresentação feita por seus 

representantes à reunião. A transcrição das propostas para o corpo deste Relatório será 

restrita às suas informações principais, contemplando, primeiramente, o título, seguido da 

identificação dos autores (entidade e representante) e do texto da proposta propriamente 
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dita, ou seja, apenas o que diz respeito à ação que se pretende seja realizada. Informações 

adicionais sobre cada proposta, como, por exemplo, sua justificativa ou contextualização, 

poderão ser obtidas nos Anexos VI e VIII, referentes ao material da 4 e 5ª reuniões, onde estão 

todas as propostas em sua íntegra, tal como formuladas pela entidade. 

Procurou-se classificar as propostas por temas, a fim de facilitar a sua apreciação e 

avaliação de conjunto.  

 

Qualificação da Força de Trabalho 

 

Ações para a melhoria da educação tecnológica e preparação para Inovação 4.0 

Entidade: Serviço Nacional da Indústria - SENAI 

Representante: Luiz Eduardo leão 

Proposta: 

O SENAI, propõe ampliar e disseminar em todo o País o seu Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento da Manufatura Avançada, com o objetivo de desenvolver tecnologias e 

inovação e mais recursos humanos com as competências requeridas pela Indústria 4.0 e suas 

tecnologias habilitadoras, envolvendo: computação em nuvem, bigdata, segurança digital, 

internet das coisas, integração de sistemas, robótica avançada, manufatura digital e 

manufatura aditiva.  

O Programa abrange cursos de preparação para competências específicas requeridas, 

bem como atualização de seus Itinerários Formativos de Educação Profissional, além de 

investindo na atualização da infraestrutura segundo parâmetros compatíveis com essa nova 

indústria. 

O Programa se desenvolve em três momentos: 

O Desvendar 4.0 

A ação pretende criar um entendimento comum sobre o tema, seus desafios e 

desenvolver competências para que as empresas possam definir suas estratégias para um 

futuro de transformação tecnológica, por meio de: 

• Workshops estaduais DESVENDAR 4.0 - Difusão dos conceitos e tecnologias; 

• Metodologia de Avaliação de Maturidade de empresas e “roadmap” de ações; 

• Consultoria 4.0; 

• Curso Auto Instrucional disponibilizado em Plataforma EaD, gratuito. 

O Agir 4.0: 

A ação pretende por em prática o projeto Desvendar (da conscientização para a ação), 

por meio de: 

• Avaliações de maturidade registradas em plataforma; 
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• Criação de “roadmap” de ações com as empresas e consultorias/capacitações; 

• Atualização do itinerário de formação profissional aos requisitos da Indústria 4.0; 

• Oferta de cursos de aperfeiçoamento profissional; 

• Oferta de cursos de pós graduação Lato Sensu; 

• Projetos pilotos em empresas; 

• Desenvolvimento de piloto e Lançamento do Laboratório Aberto 4.0 para teste 

de tecnologias. 

 

O Conectar 4.0: 

A ação pretende criar uma rede de conhecimento para troca de experiências sobre o 

uso das tecnologias habilitadoras da 4.0 (da ação para o aprendizado e melhoria do processo). 

• Realização de “TEST BEDS”: ambientes preparados para testar novas tecnologias 

e solucionar problemas reais; 

• Criação da rede de relacionamento com empresas que já participaram dos 

momentos “desvendar” e “agir” (ALUMNI - integração de estudantes, pesquisadores, ex-

alunos, universidades, empresas e centros de pesquisa); 

• Realizar Seminários Tecnológicos. 

 

Estabelecer políticas de incentivos à formação e capacitação profissional 

Entidade: Confederação Nacional da Indústria - CNI 

Representante: Sylvia Lorena Teixeira de Sousa 

Proposta:  

Para que a necessária qualificação e capacitação para o avanço da indústria 4.0 e 

tecnologias digitais relativas ao trabalho e à produção nos diversos setores econômicos 

possam ser utilizadas aproveitando-se o potencial para o país, algumas medidas podem ser 

adotadas, tais como: 

• Contínuo monitoramento de demandas de trabalho e habilidades necessárias 

para o futuro, considerando-se o alto grau de inovação e renovação, em curtos períodos de 

tempo, relativos a tais tecnologias, que permitam incentivos direcionados que capacitem as 

atuais e próximas gerações de trabalhadores e que favoreçam a realocação eficiente e 

dinâmica no mercado de trabalho; 

• Criação e reformulação de leis que garantam incentivos às empresas que 

qualificam seus funcionários, visando a maior qualidade de mão de obra no país como um 

todo; 

• Inventivo a cursos de formação e capacitação profissional fora do horário de 

trabalho, visando a acordos entre empresas e trabalhadores, buscando sua qualificação; 

• Revisão de mecanismos de concessão do seguro-desemprego, condicionando-o 

com clareza e precisão à qualificação e requalificação do trabalhador. 
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Fortalecimento e ampliação da rede de educação profissional e tecnológica do MEC  

Entidade: Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC, Ministério da Educação 

– MEC 

Representante: Lia Pachalski 

Proposta: 

A rede de educação profissional e tecnológica do Ministério da Educação cresceu 

expressivamente nos últimos anos, passando de 140 unidades instaladas em 2003 para as 

atuais 659. Seus projetos e resultados também se ampliaram, de forma estruturada e 

estratégica. Os números da Rede Federal hoje são: 

Campi (unidades instaladas): 659 

Servidores: 79 mil (professores e técnico-administrativos) 

Cursos: +de 11 mil (em diversas modalidades) 

Matrículas: +de 1 milhão 

Projetos: +de 6 mil (extensão tecnológica) 

Revistas científicas: +de 100 

Periódicos: +de 8 mil 

Projetos: +de 11 mil (pesquisa aplicada) 

Registros: +de 400 (depósitos de patentes) 

A Rede Federal atua nas dimensões de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

Empreendedorismo, Inovação, Internacionalização e Gestão. 

No ensino, pesquisa e extensão, esta atuação se dá de forma integrada e não 

compartimentada, permitindo que seu corpo técnico possa atuar em todos estes segmentos 

sem haver divisão entre suas atividades, buscando unir as ações de ensino as de pesquisa e 

transferindo à sociedade e ao mercado de trabalho por meio da extensão. 

No Empreendedorismo, além das ações acadêmicas, incluídas nas matrizes 

curriculares, ocorre a realização de células empreendedoras, programa que encoraja jovens a 

desenvolverem o espírito empreendedor com criatividade e autonomia, em parceria com 

empresas, incubadoras e aceleradoras. O projeto piloto está sendo realizado em 7 estados: 

Goiás, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia e Minas Gerais. 

A Inovação é uma forte premissa na Rede Federal e se dá em vários segmentos. Após 

uma consultoria que a FALCONI realizou no MEC, vários centros de custos foram investigados 

para avaliação das possibilidades de melhoria do gasto público e para implementação de 

ações inovadoras, sendo diversas relacionadas à qualificação e desenvolvimento de 

tecnologias 4.0. 
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Internacionalização: A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica identificou 

parceiros estratégicos no exterior, a fim de promover a qualificação de docentes e gestores 

nas áreas de inovação, gestão, liderança, formação de docentes em metodologias inovadoras. 

Desde 2014, capacitou mais de 220 servidores no exterior, com vistas a multiplicar 

conhecimentos no retorno ao Brasil. Países parceiros para os projetos de capacitação: 

Finlândia, Reino Unido, Austrália e Canadá. 

 

Políticas Públicas para o Futuro do Trabalho – qualificação e produtividade 

Entidade: Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(Brasscom) 

Representante: Paulo Sergio Sgobbi 

Proposta:  

A contribuição da Brasscom baseia-se em princípios norteadores (Cultura, Educação, 

Qualificação e Requalificação, Produtividade e Regulação) com o objetivo de facilitar o 

entendimento da proposta em relação aos temas, amplos e plurais por natureza. Nesse 

sentido, apresentam-se à sociedade sugestões de políticas públicas e evolução de dispositivos 

laborais entendidos como transformacionais, não somente para o setor de tecnologia da 

informação, mas também podendo abarcar todo o setor de serviços brasileiro.  

a) Estímulo à cultura empreendedora como força motriz característica do futuro do 

trabalho: 

• Incentivar a produção de conteúdo que inspire uma visão positiva em relação ao 

mercado e ao empreendedorismo inovador;  

• Promover e disseminar a cultura do investimento e do conhecimento a respeito 

dos mecanismos de financiamento de empreendimentos inovadores e o potencial do mercado 

de capitais como dínamo de emancipação do cidadão. 

b) Modernização da Educação  

• Inclusão de ensino de computação e pensamento computacional no ensino 

médio, por meio de alterações na Base Nacional Comum Curricular, ora em debate no 

Conselho Nacional de Educação - CNE; 

• Ampliar a conectividade e acesso em banda larga nas escolas urbanas e rurais; 

• Priorizar o reforço nas disciplinas do grupo “STEM” – sigla em inglês de ciências, 

tecnologias, engenharias e matemática, e as trilhas de formação técnica para atuação em 

setores da economia digital; b.4) Estimular as mulheres a buscar e ingressarem nas carreiras 

de áreas relacionadas às TICs;  

• Promover maior interação entre o setor privado e as instituições de ensino; 

• Promover educação financeira e empreendedora em todos os níveis de ensino. 

c) Qualificação profissional para as novas tecnologias 
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• Ajustar os conteúdos dos centros de formação e qualificação profissional às 

demandas das empresas, de maneira participativa, ágil e desburocratizadas; 

• Utilizar as horas de qualificação profissional como créditos para formações mais 

elaboradas e em níveis superiores, mediante acreditação dos cursos; 

• Ter continuidade nas políticas públicas de qualificação profissional como uma das 

maneiras de ampliar a oferta de mão de obra qualificada e ajusta as demandas do mercado; 

• Criar o observatório do futuro do trabalho como forma de guiar os trabalhadores 

para as novas demandas e ajustar os conteúdos a serem ensinados; 

• Ampliar os recursos orçamentários do PRONAS, vinculado ao Ministério da Saúde, 

como forma de requalificação profissional do trabalhador com deficiência, uma vez que são 

originários de incentivos fiscais das empresas; 

• Instituir um cadastro único de reabilitandos de forma que as empresas possam 

acessar a fim de fazerem seus processos de seleção de PcDs; 

• Incluir o ensino de habilidades socioemocionais como tema obrigatório nos 

cursos de qualificação profissional; 

• Incluir o ensino de tecnologias digitais adequadas à realidade do curso e da função 

a ser aprimorada.  

 

Capacitação e qualificação dos profissionais liberais diante dos avanços tecnológicos. 

Entidade: Confederação Nacional das Profissões Liberais - CNPL 

Representante: Carlos Alberto 

Proposta:  

Os avanços tecnológicos promovidos pela 4º Revolução Industrial e seus impactos 

sociais, atingem diretamente as profissões regulamentadas, tais como advogados, corretores 

de imóveis e contadores, os quais correm o risco de serem substituídos por plataformas 

digitais. 

Diante desse contexto, propõe-se ação específica para a capacitação desses 

profissionais com vistas a utilização de programas de inteligência artificial, bem como a 

qualificação para readequação diante das novas tecnologias. 

Para viabilizar os projetos de qualificação, sugere-se que os Conselhos de Fiscalização 

Profissional, entidades sindicais e associações possam arrecadar os recursos, com base na 

contribuição dos próprios profissionais. 

 

Qualificação profissional para trabalhadores não reinseridos no mercado de trabalho 

Entidade: Federação Interestadual dos Trabalhadores Hoteleiros nos Estados de São Paulo e 

Mato Grosso Do Sul - FETRHOTEL SP/MS 

Representante: Cícero Lourenço 
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Proposta: 

Deve ser criado o seguro inserção no mercado de trabalho para aqueles trabalhadores 

que ficaram desempregados e não foram contemplados com o seguro-desemprego, seja por 

não cumprir os requisitos para a concessão de tal benefício, seja por ter rescindido seu 

contrato de trabalho por mútuo acordo, seja por ter pedido demissão. A modalidade de 

seguro deve ser concedida a esses desempregados que não conseguirem inserção no mercado 

durante os 90 dias seguintes à demissão. Além disso, devem ser encaminhados para cursos de 

qualificação tecnológica no setor a qual ele já estava inserido ou em outro setor que o 

mercado esteja necessitando, de forma gratuita, a ser promovido e custeado pelo Sistema S, 

ou, ainda, por outros programas governamentais. 

 

Qualificação e capacitação para presos, egressos e menores infratores  

Entidade: Federação Interestadual dos Trabalhadores Hoteleiros nos Estados de São Paulo e 

Mato Grosso Do Sul - FETRHOTEL SP/MS 

Representante: Cícero Lourenço 

Proposta: 

Inserir na regulamentação da Lei Complementar nº 79/1994, que cria o Fundo 

Penitenciário Nacional, dispositivos que permitam aos sindicatos promoverem a capacitação 

de presos e egressos do sistema penal, com foco na qualificação para as novas tecnologias, 

devendo incluir no universo desse público alvo, também o jovem infrator. Tal regulamentação 

deve ser baseada na prerrogativa legal dos sindicatos de promover cursos de qualificação, tal 

como estabelecida na CLT.  

 

Desenvolver estudos e pesquisas sobre as novas tecnologias e seus desdobramentos em 

relação a educação e formação profissional 

Entidade Propositora: Força Sindical 

Representante: Altair Garcia 

Propostas:  

Desenvolver Pesquisas e Estudos buscando compreender como as novas tecnologias 

exigirão mudanças nos requisitos de escolaridade, competências, educação geral, formação, 

qualificação e requalificação profissional. Além disso, cumpre as seguintes ações que ainda 

apresentam limites:  

• Articular a educação técnica e profissional, assim como as ações de qualificação 

profissional, com as vocações, potencialidades e demandas de desenvolvimento 

socioeconômico local e regional; 

• Promover o acesso à educação técnica, tecnológica e profissional combinado 

com educação formal para os jovens;  
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• Integrar as ações de ensino técnico e profissional entre as esferas 

governamentais (educação, trabalho, esporte entre outros);  

• Garantir a participação dos trabalhadores na gestão do Sistema S;  

• Ampliar a oferta de vagas gratuitas nos ensinos regular, técnico e profissional, 

oferecidas pelo Sistema S; 

 

Apoio ao desenvolvimento tecnológico no campo 

Entidade: Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA 

Representantes: Frederico Toledo Melo, Taciana Bastos, Vânia Silva e Carolina Melo 

Proposta: 

• Aprimoramento dos cursos de capacitação com o escopo de inserir a mão de 

obra com baixo nível de escolaridade no mercado digital rural;  

• Capacitação digital aos trabalhadores do campo; 

• Estímulo a habilidades de inovação e gestão de projetos no agronegócio; 

• Estímulo a habilidades de análise de banco de dados no agronegócio; 

• Melhora, no campo, da infraestrutura de conectividade; 

• Fomento tributário ao acesso à tecnologia por parte dos produtores rurais. 

• Aprimoramento na área de Saúde e Segurança do Trabalho com estímulo à 

robotização das atividades perigosas e insalubres; 

 

Garantia de treinamento para trabalhadores diretamente afetados pelas inovações 

tecnológicas 

Entidade: Central Única dos Trabalhadores 

Representante: Alexandre Sampaio Ferraz 

Proposta: 

As empresas que adotarem inovações tecnológicas, com efeitos diretos ou indiretos 

para o trabalho, deverão oferecer qualificação profissional para os trabalhadores e 

trabalhadoras afetados para serem incorporados nos novos postos de trabalho ou ocupações 

ou para realocação em outros setores. 

A qualificação para os novos postos de trabalho gerados por novas tecnologias deve, 

prioritariamente, dar oportunidade para os trabalhadores afetados na própria empresa. As 

vagas para qualificação deverão ser distribuídas de forma equânime, garantindo, ao menos, a 

composição entre homens e mulheres do setor afetado, mas, preferencialmente, garantindo 

melhor distribuição entre homens e mulheres. 

Aqueles trabalhadores que não puderem ser absorvidos pela empresa deverão ser 

encaminhados a ações públicas de qualificação profissional, com garantia de acesso a cursos 
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de capacitação para novos postos de trabalho e a ações efetivas de intermediação de emprego 

ou de apoio ao empreendedor. 

 

Política públicas de Formação profissional permanente 

Entidade: Central Única dos Trabalhadores 

Representante: Alexandre Sampaio Ferraz 

Proposta: 

As políticas públicas de formação profissional devem ser orientadas para garantir 

formação permanente ao longo da vida produtiva dos trabalhadores e trabalhadoras, 

considerando que o processo de inovação é permanente e pode ter impactos cada vez mais 

acelerado no desaparecimento e surgimento de novas profissões ou ocupações. Além disso, 

a formação profissional pública deve: 

• Organizar cursos de formação tecnológica de curta duração para pessoas que 

já possuem uma graduação na área, mas que necessitam atualizar seu campo de 

conhecimento profissional. 

• Garantir oportunidades de acesso para mulheres, negros e populações mais 

vulneráveis no mercado de trabalho. 

 

Regulamentação das Relações de Trabalho e Outras Regulamentações 

 

Regulamentação da relação de trabalho nos serviços de transporte por plataformas digitais  

Entidade: Comitê de Estudos Avançados do Futuro do Trabalho – Coordenação  

Representante: José Eduardo de Resende Chaves Júnior 

Proposta: 

O Coordenador adjunto do Comitê de Estudos Avançados do Futuro do Trabalho traz 

o exemplo de proposta de regulamentação do trabalho de motoristas em serviços de 

transporte individual de passageiros, elaborada pela Comissão de Táxis e Limousines de Nova 

York (TLC). A proposta tem o objetivo de fixar um padrão mínimo de pagamento de motorista, 

por meio do estabelecimento de um piso de ganhos de US$ 17,22, o equivalente contratado 

independente de um salário de US$ 15 por hora, com um subsídio para folgas pagas. 

A política proposta aumentaria o lucro líquido do motorista (após despesas) em 22,5%, 

ou uma média de US$ 6.345 por ano para 85% de motoristas. O custo da medida pode ser 

totalmente pago combinando um aumento de 2,4 minutos em viagens de motorista com 

passageiros por hora de trabalho com reduções nas comissões da empresa. 

Os aumentos tarifários seriam então pequenos (cinco por cento ou menos) e os 

tempos médios de espera para os passageiros aumentariam apenas em cerca de 12 a 15 
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segundos. A medida reduziria substancialmente o crescimento do número de novos 

motoristas e veículos e proporcionaria alguns benefícios indiretos para os motoristas de 

medalhão. 

 

Redução de custos regulatórios e financeiros de contratação de mão de obra  

Entidade: Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(Brasscom) 

Representante: Paulo Sergio Sgobbi 

Proposta: 

• Garantir o livre exercício das ocupações especializadas em tecnologia da 

informação e comunicação, sem categorização ou qualquer outro vinculo específico; 

• Instituir novas formas de financiamento da seguridade social do trabalhador, cujo 

custeio não dependa do vínculo entre empregado e empresa; 

• Incentivar a legitimação das relações empresariais de terceirização, conforme 

disposto na Lei nº 13.429/17, com a redação dada pela Lei nº 13.467/17, e nas latitudes 

determinadas pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADPF 324; 

• Afastar interpretações ou a instituição de dispositivos legais que estabeleçam 

vínculo empregatício entre empresas de tecnologia e os usuários (ou colaboradores) de suas 

aplicações de coordenação de oferta e demanda de serviços, independentemente do nicho 

de atuação desses colaboradores, de modo a não inibir a transformação digital e as inovações 

tecnológicas voltadas para a redução de problemas seculares do Brasil, como no caso da 

mobilidade urbana; 

• Aprofundar a modernização da legislação laboral, legitimando as relações 

flexíveis de cooperação e trabalho, com vistas a promover a inclusão social de milhões de 

trabalhadores pela formalização da relação de emprego. 

• Garantir as pessoas com deficiência – PcDs o contínuo acesso ao benefício de 

prestação continuada mesmo com o estabelecimento do vínculo empregatício; 

• Fomentar a diversidade de gênero e raça por meio de políticas de pontuação nas 

compras públicas para empresas mais diversas. 

• Permitir que instituições assistenciais, que prestam serviços ambulatoriais e de 

apoio a saúde de PcDs e credenciadas pelo Ministério da Saúde, possam realizar qualificação 

profissional no âmbito das suas especialidades. 

• Reduzir o tempo de abertura e fechamento das empresas. 

 

Flexibilização legal para recolocação profissional dentro da empresa 

Entidade: Confederação Nacional da Indústria - CNI 

Representante: Sylvia Lorena Teixeira de Sousa 

Proposta:  
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As novas tecnologias de produção e de trabalho impactarão em profissões já 

estabelecidas, seja alterando o quadro das vagas de trabalho específicas de algumas 

ocupações, seja demandando a execução de novas atividades dentro de uma mesma empresa 

ou em novos setores. 

A utilização de robótica avançada deve impactar em funções rotineiras, como inspeção 

de produtos, montagem de peças, entre outras, mas abrir oportunidades para empregados 

capacitados em outras funções, em setores como de tecnologia da informação, integração de 

dados, entre outros, em tarefas não rotineiras. 

Um dos grandes rearranjos a acontecer nesse sentido é a migração de postos para o 

setor de serviços e tecnologias, o que pode acontecer tanto internamente na empresa, como 

na externalização de serviços. 

Entretanto, para que o deslocamento interno de mão de obra seja feito com segurança 

jurídica, para que passivos trabalhistas não surjam, é necessário flexibilizar as restrições legais 

ao deslocamento de trabalhadores entre diferentes funções e ocupações dentro de uma 

mesma empresa.  

A medida traz ganhos para as empresas, que pode investir na requalificação de seus 

funcionários, e para o empregado, que pode manter o seu vínculo empregatício. 

 

Tratamento normativo adequado ao uso de robôs colaborativos e autônomos nos processos 

produtivos 

Entidade: Confederação Nacional da Indústria – CNI 

Representante: Sylvia Lorena Teixeira de Sousa 

Proposta:  

Uma das principais características do futuro do trabalho é a utilização de tecnologias 

colaborativas com os trabalhadores no ambiente de trabalho. Dentre essas tecnologias, as 

mais citadas no contexto da indústria 4.0 são os robôs colaborativos e os robôs autônomos, 

que servem para aumentar produtividade, eficiência e competitividade nos setores 

econômicos. 

Diversos desses maquinários já são utilizados hoje em dia, mas de forma contínua 

novas inovações são realizadas que desafiam as normas atuais para trabalho seguro. Tal 

situação prejudica a segurança necessária para que as empresas invistam em processos 

produtivos que façam uso de robôs colaborativos e robôs autônomos, impactando 

negativamente no avanço tecnológico das indústrias brasileiras para competir no mercado 

internacional. 

Dessa forma, é necessário estudar soluções flexíveis que permitam uma maior 

segurança na adoção dos robôs colaborativos e autônomos pela indústria brasileira, pois o 

não avanço nesse processo paralisa políticas de pesquisa, desenvolvimento e adoção de novas 

tecnologias robóticas (colaborativos e autônomos). 
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Anteprojeto de Lei para regulamentação do inciso XXVII, do art. 7º, da Constituição: dispõe 

sobre a proteção do trabalhador urbano e rural em face da automação. 

Entidade:  Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA 

Representante: Guilherme Guimaraes Feliciano 

Proposta: 

Esta lei estabelece as condições necessárias para que seja assegurada a proteção do 

trabalhador urbano e rural em face de sistemas de automação, adotados ou em vias de serem 

adotados, implantados e desenvolvidos pelos empregadores, tomadores de serviços e outras 

pessoas a eles equiparados. 

Negociação coletiva e automação: a adoção ou implantação da automação, conforme 

definida nesta Lei, será obrigatoriamente precedida de negociação coletiva com o sindicato 

representativo da categoria profissional. Caso não haja negociação coletiva prévia, todos os 

atos jurídicos tendentes à automação serão NULOS. 

Da proteção trabalhista: nos artigos 3º, 4º, 5º e 6º estão definidos os termos em que 

a automação poderá ser adotada; os documentos pertinentes; igualdade nas condições de 

trabalho aos demais trabalhadores; a observância no processo de reaproveitamento e 

realocação de mão de obra, quando se tratar dos seguimentos especialmente protegidos 

(empregados do sexo feminino, aprendizes e idosos). 

Capacitação e aperfeiçoamento: As empresas, com apoio dos sindicatos das 

respectivas categorias econômicas, manterão centrais coletivas de capacitação e 

aperfeiçoamento profissional e realocação de trabalhadores, com vista a acelerar os 

mecanismos de emprego compensatório e facilitar a reabsorção dos dispensados pelo 

empregador que se automatizar, criando serviços próprios para a respectiva realocação ou 

utilizando cadastro nacional de emprego mantido pelo Poder Executivo da União. 

Segurança jurídica do trabalhador: ressalvados os prazos de garantia provisória no 

emprego (art.5º,§2º) e observada a negociação coletiva prévia, o empregado dispensado em 

decorrência da automação de setores da empresa fará jus ao pagamento de todas as verbas 

rescisórias dobradas, incluída a indenização sobre os depósitos de FGTS (art. 18,§1º, da Lei nº 

8.036, de 11 de maio de 1990). Fica vedada a dispensa coletiva massiva de trabalhadores 

decorrente da adoção ou implantação de métodos de automação. 

Proteção previdenciária: a União instituirá alíquotas adicionais progressivas para a 

contribuição social do empregador para o Programa de Integração Social; as alíquotas serão 

instituídas por tempo determinado e incidirão sobre o faturamento mensal da pessoa jurídica 

ou equiparada, para efeitos fiscais; os níveis de desemprego e rotatividade setorial serão 

aferidos a partir de metodologia única, desenvolvida pelo IBGE e válida para todo o território 

nacional; o número de postos de trabalho eliminados em razão de automação deverá ser 

anualmente comunicado pela pessoa jurídica ou equiparada para efeitos fiscais; as alíquotas 

adicionais progressivas por desemprego associado à automação não se aplicarão às 

microempresas e às empresas de pequeno porte submetidas ao regime do Simples Nacional. 
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Redução da jornada de trabalho 

Entidade: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio Econômicos-DIEESE 

Representante: Clovis Roberto Scherer 

Proposta: 

Progressiva redução da jornada de trabalho para que haja a inclusão produtiva e 

laboral em trabalhos decentes: 

Propõe-se 

• Redução da jornada semanal de trabalho para 40 horas semanais no prazo de 

4 anos (para 42 horas em 2020 e para 40 horas, em 2022).  

• Limitação das horas extraordinárias a um máximo de 1 hora diária. 

• Redução progressiva da jornada semanal de trabalho para 30 horas semanais 

até 2050, devidamente acompanhada de outras medidas visando a geração de empregos, a 

garantia de direitos trabalhistas, a educação continuada e a qualificação profissional.  

 

Aplicação da legislação trabalhista aos empregos via plataformas digitais 

Entidade: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio Econômicos-DIEESE 

Representante: Clovis Roberto Scherer 

Proposta: 

O Estado deve evitar que esse tipo de relacionamento se baseie em exploração de 

trabalhadores por meio de dependência configurada por extensas jornadas de trabalho, 

condições de trabalho desgastantes e remuneração inferior ao patamar mínimo para uma vida 

digna, entre outros critérios.  

Propõe-se: 

• As autoridades de fiscalização do trabalho e da Justiça do Trabalho devem 

desenvolver a interpretação e aplicação da lei e de seus princípios às novas formas de trabalho 

caracterizadas pelo emprego-plataforma.  

• Eventualmente, deve-se propor adequação da legislação trabalhista para 

garantir a tais trabalhadores os direitos relativos a um trabalho decente, especialmente à 

jornada de trabalho, salário mensal, direitos sindicais e saúde e segurança no trabalho.  

 

Regulamentação do art. 7º, XXVII, da CF/88: proteção em face da automação. 

Entidade: Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria - CNTI 

Representante: José Calixto Ramos 
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Proposta:  

Regulamentação do art. 7º, XXVII, CF/88, para prever que a adoção ou implementação 

da automação deverá ser limitada a no máximo 30% da capacidade de produção total da 

empresa, por exemplo, e deverá ser submetida à negociação coletiva, objetivando que sejam 

assegurados os níveis de emprego e as condições de trabalho face à correspondente 

automação que será adotada. As medidas decorrentes dessa negociação devem visar, 

prioritariamente, ao reaproveitamento dos trabalhadores envolvidos, através de programas e 

processos de readaptação, capacitação para novas funções e treinamento. Os trabalhadores 

remanescentes que não forem reaproveitados pelas empresas deverão ser encaminhados a 

cursos de capacitação e qualificação a serem prestados pelas entidades sindicais, por força do 

art.513, parágrafo único e art. 514, parágrafo único, da CLT, que deverão receber recursos 

cabíveis do Poder Executivo para exercer essa função específica. 

 

Regulamentação §4º, art. 239, CF/88. 

Entidade: Confederação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Servicos 

de Asseio e Conservação, Limpeza Urbana e Áreas Verdes - CONASCON 

Representante: Jose Moacyr Malvino Pereira 

Proposta:  

Considerando a Quarta Revolução Industrial, conhecida como revolução tecnológica, 

fenômeno que acarretará na automação dos trabalhos e substituição de seres humanos por 

robôs e inteligência artificial, a presente proposta refere-se a regulamentação do § 4º do art. 

239 das Disposições Transitórias da Constituição Federal, para dispor sobre a contribuição 

adicional para custeio do seguro desemprego em função de rotatividade da mão de obra.  

O dispositivo prevê que será devida contribuição adicional para o custeio do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT)pelos empresas cujo índice de rotatividade da mão de obra seja 

superior ao índice médio de rotatividade de seu setor de atividade econômica. 

Propõe-se que a contribuição deve incidir sobre o total das remunerações pagas, nas 

seguintes proporções: I - 5% (cinco por cento), para os empregadores cujo índice de 

rotatividade seja, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) superior ao índice médio; II - 3% 

(três por cento), para os empregadores cujo índice de rotatividade seja entre 30% (trinta por 

cento) e 49% (quarenta e nove por cento) superior ao índice médio; III - 2% (dois por cento), 

para os empregadores cujo índice de rotatividade seja até 29% (vinte e nove por cento) 

superior ao índice médio. 

A parte dessa contribuição arrecadada ao FAT será distribuída às respectivas entidades 

representativas das categorias profissionais referentes às atividades exercidas pelos 

empregadores enquadrados nessa situação. 

Os índices médios de rotatividade por setor de atividade econômica deverão ser 

apurados e amplamente divulgados, semestralmente, pelo órgão competente, conforme 
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disposto em regulamento próprio, e devem ser estabelecidos individualmente em relação a 

todos os Estados e ao Distrito Federal, respeitando as especificidades regionais quanto à 

empregabilidade. 

 

Atuação do Estado para que o financiamento público para a P&D e C,T,&I tenham como 

objetivo as necessidades de toda a sociedade – distribuição dos ganhos de produtividade 

Entidade: Central Única dos Trabalhadores 

Representante: Alexandre Sampaio Ferraz 

Proposta: 

Criar marcos regulatórios que estabeleçam as condições em que as pesquisas 

tecnológicas devem ser desenvolvidas e como devem ser apropriadas por todos os setores da 

sociedade, incluindo as populações locais onde se realizam os investimentos. 

O marco regulatório das pesquisas tecnológicas deve conter as seguintes normas e 

diretrizes: 

• Os ganhos de produtividade deverão ser repartidos com os trabalhadores, pela 

via do incremento real dos salários e da redução da jornada de trabalho, de modo a fortalecer 

o mercado interno e contribuir para uma estratégia global de distribuição de renda e combate 

à desigualdade. Para favorecer uma estratégia distributiva global, o sistema de inovação deve 

dar atenção especial a estruturas produtivas associadas a bens de salário, cujos ganhos de 

produtividade ampliarão sua oferta e reduzirão seus preços. 

• Investir no desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos em áreas 

como saúde, educação, transportes, saneamento e habitação. 

• Orientar a inovação para a substituição dos processos produtivos que sejam 

prejudiciais à saúde dos trabalhadores. Ao mesmo tempo, as inovações não devem contribuir 

para a precarização do trabalho ou insegurança do emprego, muito menos aumentar o 

sofrimento no trabalho.  

 

Regulamentação sobre Cloud Work, GIG Work e outras modalidades de trabalho autônomo 

remoto. 

Entidade: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – Confea 

Representante: Henrique de Araújo Nepomuceno 

Proposta: 

Identificar-se as lacunas normativas que regem as relações de trabalho no âmbito dos 

chamados Cloud Work, GIG Work e demais modalidades de trabalho autônomo remoto, de 

forma a preservar as regulamentações já existentes, que visam à defesa da sociedade pelo 

estabelecimento de critérios que garantam a qualificação dos profissionais que prestem 

serviços técnicos especializados.  
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O objetivo é o de garantir a efetividade da regulamentação do exercício e fiscalização 

das diversas profissões já regulamentadas pelo Estado, cuja formação técnica é indispensável 

para evitar danos à sociedade. Tais regulamentações, em especial para as profissões de 

engenheiro e agrônomo, têm sido extensamente preteridas pelas empresas e plataformas 

tecnológicas voltadas a estas novas relações de trabalho, em prejuízo da devida 

responsabilidade técnica e legal sobre esses serviços. 

 

Relação sindicato-empresa no contexto da inovação tecnológica 

 

Proposta: Direito dos sindicatos à informação prévia sobre introdução de inovações 

tecnológicas na empresa. 

Entidade: Central Única dos Trabalhadores 

Representante: Alexandre Sampaio Ferraz 

 

Regulamentação que garanta aos sindicatos de base o direito de ser informados 

quando os trabalhadores por eles representados serão afetados pela introdução de novas 

tecnologias no local de trabalho, direta ou indiretamente. Na comunicação deve constar 

número de trabalhadores afetados, setores, novas habilidades e competências necessárias. 

 

Obrigatoriedade de negociação coletiva na introdução de novas tecnologias 

Entidade: Central Única dos Trabalhadores 

Representante: Alexandre Sampaio Ferraz 

Proposta: 

Criar regulamentação que promova a negociação coletiva entre o sindicato de base e 

a empresa, nos casos em que a introdução de novas tecnologias implicar em redução do 

estoque de postos de trabalho e outros impactos negativos para os trabalhadores. A medida 

tem o objetivo de legitimar a participação dos sindicatos e comitês de empresa na negociação 

quanto à introdução de novas tecnologias, estratégia de requalificação e recolocação de mão 

de obra e programas de demissão incentivada. 

A regulamentação deve tornar obrigatória a comunicação por parte da empresa da 

adoção de novas tecnologias, bem como a pactuação da sua implementação com sindicatos e 

comitês de empresa, por meio do instrumento da negociação coletiva. 

 

Negociação coletiva dos impactos da mudança tecnológica 

Entidade: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio Econômicos-DIEESE 
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Representante: Clovis Roberto Scherer 

Proposta: 

A incerteza e o desconhecimento sobre os impactos específicos de tecnologias 

inovadoras fazem com que propostas de cunho geral sejam difíceis de desenhar 

antecipadamente. Nessas situações, o melhor caminho será dotar os trabalhadores e 

empregadores de meios para que se engajem em diálogos e negociações sobre as mudanças 

tecnológicas e organizacionais que estabeleçam formas consensuais de prevenção, mitigação 

e reparação de impactos sociais.   

Propõe-se: 

• Inserir na legislação trabalhista a exigência de consultas prévia aos 

trabalhadores atingidos e seus sindicatos quando da ocorrência de mudanças tecnológicas 

que causem impacto significativo no emprego ou na organização do trabalho nas empresas; 

• A regulamentação da obrigatoriedade de negociação coletiva entre empresa e 

sindicato de trabalhadores previamente à demissão coletiva. 

 

Representação sindical dos trabalhadores nas empresas 

Entidade: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio Econômicos-DIEESE 

Representante: Clovis Roberto Scherer 

Proposta: 

Para viabilizar o diálogo social no nível da empresa para tratar das mudanças 

tecnológicas e organizacionais que advirão da revolução tecnológica em curso, se faz 

necessário fortalecer a representação dos trabalhadores nas empresas. Por isso, se propõe 

que o sindicato, legítimo representante dos empregados, seja o responsável pela organização 

das comissões e condução dos processos eleitorais para seus membros. 

Propõe-se alterar a legislação trabalhista para que: 

• as comissões de representantes dos empregados sejam obrigatórias a todos os 

estabelecimentos com pelo menos 50 empregados; 

• o sindicato majoritário na empresa seja responsável pela criação da comissão e 

pelo processo eleitoral de seus membros; e 

• defina-se como função da comissão a participação em processos de consulta 

sobre impactos da inovação tecnológica no emprego e no trabalho, sem afetar a prerrogativa 

sindical de representação e negociação coletiva.  

 

Legislação de proteção contra práticas antissindicais 

Entidade: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio Econômicos-DIEESE 
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Representante: Clovis Roberto Scherer 

Proposta: 

O Brasil não dispõe de legislação específica que tipifique as violações aos direitos à 

sindicalização e à negociação coletiva. A ausência dessa legislação dificulta que os 

trabalhadores se engajem em processos de diálogo social e negociação coletiva sobre 

condições de trabalho que são afetadas pelas mudanças advindas da revolução tecnológica e, 

portanto, de buscar as melhores soluções possíveis para a garantia de trabalho decente nesse 

contexto. Por isso, se propõe que essa legislação seja elaborada e aprovada no país, com base 

num diálogo tripartite como preconizado pela OIT. 

Dialogo e Participação Social 

Entidade Propositora: Força Sindical 

Representante: Altair Garcia 

Propostas:  

• Assegurar a participação social nas instâncias de decisão de políticas públicas 

como forma democrática de gestão. 

• Institucionalizar as Conferências que tratam das diferentes políticas públicas, 

como mecanismo de participação e controle social; 

• Garantir a participação dos trabalhadores na gestão das agências reguladoras; 

• Garantir a participação dos trabalhadores nos Conselhos Tripartites das políticas 

públicas de qualificação, emprego e renda; 

• Estabelecer espaços tripartites de negociação sobre mudanças tecnológicas e 

organizacionais nos processos produtivos, com vistas à preservação do trabalho e ou transição 

do emprego, bem como preservação da saúde e meio ambiente. 

 

Assegurar a organização e representação sindical 

Entidade Propositora: Força Sindical 

Representante: Altair Garcia 

Propostas:  

Desenvolver Estudos para compreender os impactos da implementação das novas 

tecnologias no Brasil e seus possíveis desdobramentos na organização dos trabalhadores, 

representação sindical, nas negociações coletivas e nas relações de Trabalho e propor 

alternativas que apontam na seguinte direção: 

• Assegurar a organização sindical em todos os níveis com ênfase no fortalecimento 

da capacidade de representação coletiva dos trabalhadores;  

• Garantir o direito de representação sindical por local de trabalho, com 

estabilidade;  



52 
 

• Assegurar a não intervenção do Estado na organização sindical.  

• Garantir a estabilidade, o exercício da atividade sindical e a reintegração dos 

dirigentes sindicais demitidos;  

• Coibir e punir as práticas antissindicais. 

 

Políticas e Ações de Proteção e Promoção do Emprego 

 

Inovação em saúde e segurança do trabalho nas Empresas 

Entidade: Serviço Social da Indústria – Sesi 

Representante: Antonio Eduardo Muzzi 

Proposta:  

Disseminar para o segmento da indústria dos diversos estados as soluções dos Centros 

de Inovação, contemplando: higiene ocupacional; ergonomia; fatores psicossociais; 

prevenção da incapacidade; longevidade e produtividade; tecnologias para Saúde; economia 

para saúde e segurança; sistemas de gestão em saúde e segurança; estilo de vida e saúde. 

Além disso, construir uma rede de discussão acerca de cada temática; identificar desafios 

nestas temáticas que impactem o trabalhador; e gerar novas soluções para enfrentar os 

desafios de saúde e segurança. 

 

Políticas de estímulo à inserção da mulher no mercado de trabalho 

Entidade: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio Econômicos-DIEESE 

Representante: Clovis Roberto Scherer 

Proposta: 

O aumento da participação feminina nas atividades econômicas e no emprego 

assalariado pode mitigar as tendências demográficas em curso, promover maior equidade 

social e trazer outros benefícios sociais pela melhoria das condições econômicas e sociais das 

mulheres.  

Sendo assim, considera-se importante adotar políticas favoráveis à maternidade: 

• Universalização da oferta de creche 

• Ampliação da licença maternidade e paternidade para 12 meses com 

possibilidade de licença partilhada. 

 

Reforma tributária que valorize o emprego formal e que respeite o princípio da capacidade 

contributiva 



53 
 

Entidade: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio Econômicos-DIEESE 

Representante: Clovis Roberto Scherer 

Proposta: 

Propõe-se que seja implementada uma reforma tributária para: 

• garantir fundos suficientes para a universalização da proteção social em todas 

as suas dimensões; 

• estimular a formalização dos empregos e a adequada aplicação das 

modalidades de contrato; e 

• promover a geração de empregos em setores de elevada potencialidade 

econômica e retorno social.  

 

Adequação das Políticas de Proteção ao Emprego para o Trabalho 4.0 

Entidade: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio Econômicos-DIEESE 

Representante: Clovis Roberto Scherer 

Proposta: 

Visando a adaptação dos regimes de proteção ao desemprego ou a transformação das 

políticas públicas de apoio à parentalidade de forma a assegurar aos trabalhadores em regime 

atípico, flexível ou não, o acesso a direitos já previstos para os vínculos permanentes, propõe-

se que os programas de emprego sejam revistos para que possam proteger de forma efetiva 

o trabalhador que trabalha para uma plataforma ou por meio dela (Cloud work, web-based 

digital labour e Gig work, location-based digital labour). 

 

Implementar um efetivo Sistema Público de Emprego 

Entidade Propositora: Força Sindical 

Representante: Altair Garcia 

Propostas:  

• Investir na integração das ações do Sistema Público de Emprego (intermediação, 

seguro desemprego, qualificação social e profissional);  

• Ampliar a cobertura, o valor do benefício e o tempo de recebimento do programa 

de Seguro-Desemprego;  

• Ampliar a cobertura do sistema de intermediação de mão de obra a todos os 

municípios a partir de 100 mil habitantes e sua integração com as ações de qualificação 

profissional e social; 

• Ampliar o investimento em qualificação profissional e social com prioridade aos 

trabalhadores de mais baixa renda e aos desocupados; 
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• Articular as políticas de intermediação de mão de obra e de qualificação 

profissional com os programas de transferência de renda visando atender os beneficiários. 

 

Reafirmar e ampliar o compromisso com o trabalho decente e de desenvolvimento sustentável 

Entidade Propositora: Força Sindical 

Representante: Altair Garcia 

Propostas:  

Reafirmar o compromisso do trabalho decente, emprego verde e do desenvolvimento 

sustentável (firmado em diversos espaços institucionais internacionais – OIT, ONU etc) diante 

dos possíveis impactos das inovações tecnológicas. Dentre os compromissos destacamos as 

seguintes prioridades:  

• Gerar mais e melhores empregos, com igualdade de oportunidades e de 

tratamento; 

• Erradicar o trabalho escravo e eliminar o trabalho infantil, em especial em suas 

piores formas;  

• Fortalecer os atores tripartites e o diálogo social como um instrumento de 

governabilidade democrática  

 

Prioridade a saúde mental dos trabalhadores 

Entidade: USP 

Representante: Jorge Marques Pontes 

Proposta:  

• Priorizar a saúde mental dos trabalhadores diante da inserção de novas 

tecnologias e as mudanças organizacionais no mundo trabalho oportunizadas por elas, como 

por exemplo, novas formas de contratação: intermitente, teletrabalho. Isto deve ser feito com 

a inclusão dessa prioridade na Política Nacional de Saúde e Segurança do trabalhador, criação 

de núcleos específicos na RAPS – Rede de Atenção Psicossocial; treinamento e cursos 

específicos sobre Transtornos Mentais Relacionados ao Trabalho – TMRT no CEREST e para 

cipeiros; 

• Realização de estudos epidemiológicos pela Fundacentro para aferir causas 

especificas e mais fortes para TMRT em ambientes de inserção de novas tecnologias (indústria 

4.0). 

 

Incorporar as recomendações de organismos internacionais às discussões sobre as políticas de 

enfrentamento do futuro do trabalho 

Entidade: Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda 
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Representante: Sérgio Ricardo de Brito Gadelha 

Proposta: 

Visando colaborar com as propostas no âmbito do Comitê, a Secretaria e Assuntos 

Internacionais do Ministério da Fazenda, apresentou um resumo dos principais documentos 

acerca do tema Futuro do Trabalho, os quais foram elaborados por organismos internacionais, 

envolvendo OIT, FMI e OCDE, e divulgados no âmbito dos encontros do grupo técnico G20 

Framework Working Group em 2018. 

Dada a extensão do resumo, remetemos o leitor ao Anexo VI, para conhecimento das 

recomendações feitas pelos organismos citados e compiladas pelo representante do 

Ministério da Fazenda.  

 

Desenvolvimento Econômico 

 

Tornar a Política Nacional de Manufatura Avançada uma Política de Estado  

Entidade Propositora: Força Sindical 

Representante: Altair Garcia 

Propostas:  

Desenvolver amplo e articulado Programa de Desenvolvimento da manufatura 

(política Industrial) como prioridade de Estado, incorporando o Estado e a sociedade civil 

(entidades de classe empresariais e de trabalhadores, associações de empresas, fabricantes 

de máquinas de software, Universidade, Escolas públicas e privadas e governos estaduais, 

municipais consórcios de municípios) que articule as seguintes áreas: Desenvolvimento 

Econômico, Indústria de transformação, Tecnologia da Informação, Comércio Exterior, 

Emprego, Educação, Tributária, Arranjos produtivos locais.  

O Estado deve coordenar não só a política, mas o debate público e transparente nas 

dimensões ético e regulatório. Dentre os temas que devem ser priorizados: privacidade dos 

cidadãos, propriedade das informações e inovações, sigilo e segurança dos dados e das 

informações, reciclagem de insumos, princípio da precaução das inovações, responsabilização 

dos agentes, transparência do debate e das decisões.  

 

Criar condições para um “ BIG Push” de investimentos públicos e privados coordenados pelos 

Estado 

Entidade Propositora: Força Sindical 

Representante: Altair Garcia 

Propostas:  
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• Reduzir custo de capital e destravar crédito;  

• Editar marcos regulatórios e programas de ação proficientes; 

• Aumentar a competitividade sistêmica; 

• Promover a integração produtiva; 

• Construir amplo Sistema de inovação (incubadora, Centros de P&D, Centros de 

formação profissional, redes de serviços tecnológicos, melhoria e ampliação de infraestrutura 

de redes de comunicação de banda larga). 

 

Regulamentação dos jogos de azar e implementação do turismo nacional 

Entidade: Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade - 

CONTRATUH 

Representante: Agilberto Seródio  

Proposta:  

O Governo deve realizar gestões no sentido de implementar o Turismo Nacional, 

incluindo a regulamentação dos jogos de azar no território nacional, tendo como objetivo 

combater as desigualdades regionais e sociais e promover maior distribuição de renda.  

O Turismo Nacional deve ser considerado nas estratégias de enfrentamento do futuro do 

trabalho por ser um dos setores que depende de menor investimento e tem menor tendência 

a sofrer impactos das novas tecnologias, constituindo-se em oportunidades para geração de 

novos postos de trabalho, especialmente para a mão de obra detentora de menor qualificação 

tecnológica. 

 

Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas 

 

Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas sobres os Impactos das Mudanças Tecnológicas 

Entidade: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio Econômicos-DIEESE 

Representante: Nelson Karam 

Proposta:  

Os impactos das mudanças tecnológicas (digitalização) sobre o mercado de trabalho 

são poucos estudados no Brasil, mesmo porque a velocidade das mudanças dependerá da 

ação e da reação de cada local em buscar formulações de políticas públicas para mitigar 

efeitos não desejados no processo, como a perda de empregos e renda. 

Propõe-se a estruturação de linhas de estudos e pesquisas sobre esses impactos, 

contemplando: 
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• Análise e prospecção da agenda de negociação entre o setor produtivo e laboral 

sobre temas relacionados à inovação, de forma a mapear o movimento relacionado a novas 

clausulas e analisar os resultados das negociações em curso, através do sistema 

Mediador/SACC-DIEESE; 

• Avaliar os impactos das mudanças tecnológicas na saúde do trabalhador, em 

particular, e nas condições do trabalho em geral, como campo de estudos fundamentais para 

a avaliação do ambiente de trabalho; 

• Rever a forma de medir e avaliar a produtividade do trabalho a luz das mudanças 

tecnológicas, considerando a possibilidade crescente de “servificação” da economia, da 

redução dos custos marginais do trabalho, com base no reestudo dos componentes do custo 

do trabalho. 

 

Desenvolver estudos comparativos sobre o impacto das inovações no emprego, na gestão do 

trabalho e mercado de trabalho 

Entidade Propositora: Força Sindica 

Representante: Altair Garcia 

Proposta:  

Diante das transformações que as inovações tecnológicas podem gerar nos próximos 

anos, torna-se fundamental analisar não só o caráter das transformações, mas os possíveis 

impactos (tendo em vista que os impactos dessas inovações no emprego não são homogêneos 

e não estão isolados de influências culturais, do arcabouço regulatório, da configuração e 

estágio da indústria, do padrão de comércio e serviços). Diante disso cumpre produzir estudos 

comparativos que leve em conta os impactos da inovação nos seguintes países: EUA, 

Alemanha, China, Coréia do Sul e Brasil. 

Desenvolver Estudos sobre os desdobramentos das novas tecnologias na Organização dos 

trabalhadores 

Entidade Propositora: Força Sindical 

Representante: Altair Garcia 

Propostas:  

Desenvolver Estudos para compreender os impactos da implementação das novas 

tecnologias no Brasil e seus possíveis desdobramentos na organização dos trabalhadores, 

representação sindical, nas negociações coletivas e nas relações de trabalho 
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4. Considerações Finais 

 

O Comitê de Estudos Avançados sobre o Futuro do Trabalho desenvolveu suas 

atividades ao longo de pouco mais de três meses, iniciando com sua primeira reunião em 

18/09/2018 e finalizando com a apresentação do Relatório Final ao Conselho Nacional do 

Trabalho, em 20/12/2018.  

Ao longo desse período foram realizadas cinco reuniões, nas quais registrou-se uma 

média de trinta e sete participantes, entre membros e convidados do Comitê, e três audiências 

públicas, cujos eventos contaram com uma média de sessenta participantes, entre 

acadêmicos, juristas, técnicos e dirigentes governamentais, representantes de classe patronal 

e laboral, além de empresários vinculados aos ramos de tecnologia. Somando os trabalhos de 

todos os encontros, contou-se a realização de vinte e sete apresentações, proferidas por 

diversos especialistas em inovação tecnológica e educação profissional, pertencentes a 

instituições públicas e privadas, além de apresentações dos membros de entidades patronais 

e laborais. Todas as apresentações encontram-se disponibilizadas nos anexos deste Relatório. 

Seguindo a agenda dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do Comitê, este Relatório 

procurou sistematizar, numa primeira parte, as principais constatações feitas em relação ao 

diagnóstico sobre a presença e o impacto das novas tecnologias na conjuntura atual da 

economia e do mercado de trabalho no Brasil, tendo em vista as tendências mundiais em 

curso. Num segundo momento, procurou ordenar todas as propostas apresentadas pelos 

membros e convidados do Comitê, agregando-as segundo alguns temas e interesses que 

foram recorrentes nas reuniões. 

Quanto ao diagnóstico, ficou claro que, de um modo geral, a presença das novas 

tecnologias sob a denominação indústria 4.0 no Brasil — assim como na América Latina —

ainda se encontra em estágio, por assim dizer, incipiente. As pesquisas realizadas pela 

Confederação Nacional da Indústria-CNI e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento-

BID revelam que o interesse e a presença da inovação tecnológica restringem-se ao universo 

das grandes empresas. O segmento de médias e pequenas empresas demonstram uma 

significativa ausência de informação sobre as possibilidades de aplicação de novas 

tecnologias, situação que se soma à existência de um expressivo contingente de pequenos 

empreendimentos informais. Além disso, a baixa capacidade de investimento verificada 

nesses segmentos indica poucas possibilidades de uma inserção mais ampla de tecnologias 

inovadoras no curto e médio prazos. 

Estudo apresentado pelo IPEA (Maciente, 2016), revelou que as ocupações cujas 

habilidades estão vinculadas ao futuro do trabalho (notadamente, habilidades cognitivas, 

interpessoais e gerenciais), cresceram de forma tímida nos últimos dez anos. Ao mesmo 

tempo, o nível de escolaridade do contingente inserido no segmento formal ampliou-se em 

18%, por força dos jovens entrantes no mercado de trabalho, enquanto a escolaridade exigida 

para o exercício das ocupações aumentou em apenas 3%. Esse descompasso constitui mais 
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um indicador da baixa absorção de padrões mais avançados de tecnologia e de organização 

do processo produtivo no Brasil. 

Tal situação aponta para o fato de que os efeitos das novas tecnologias sobre o 

mercado de trabalho, seja em relação ao volume da demanda de mão-de-obra, seja sobre os 

tipos de ocupação relacionados ao uso de tecnologias 4.0, ainda não foram capazes de 

produzir algum impacto sensível sobre a magnitude da oferta e demanda de trabalho nos 

diversos setores da economia ou nos diversos segmentos da população economicamente 

ativa.  

A preocupação, notadamente entre os representantes de entidades empresariais, é 

justamente a de que o baixo grau de adoção de tecnologias inovadoras agrave ainda mais a 

defasagem do nível de produtividade das firmas brasileiras em relação às situadas nas 

economias mais avançadas. A persistir essa tendência, haverá uma contínua queda na 

competitividade, sobretudo no setor da indústria, o que certamente irá resultar em uma 

redução ainda maior de postos de trabalho, provocada nesse caso pela perda de mercado e 

não pela adoção de tecnologias poupadoras de mão-de-obra. A reflexão a ser feita sobre esse 

aspecto deve levar em conta o fato de que a adoção de novas tecnologias, ao mesmo tempo 

em que elimina empregos diretos, tende a produzir efeitos multiplicadores da demanda de 

trabalho em outros segmentos do mercado, enquanto a estagnação ou queda do nível de 

emprego provocada pela concorrência global tende a ampliar a taxa de desocupação, sem a 

perspectiva de recriação de postos de trabalho.  

Deste cenário, segue-se que uma das principais constatações sobre o futuro do 

trabalho no caso brasileiro refere-se à própria necessidade de induzir e disseminar a adoção 

das tecnologias 4.0 entre os agentes econômicos, sob pena de perda de competitividade e os 

consequentes danos ao mercado de trabalho, considerando a tendência de maior inserção do 

País na economia global.  

O baixo crescimento da produtividade do trabalho no Brasil e na América Latina, ao 

longo das últimas décadas, implica em que o crescimento da economia dependa, em grande 

medida, da oferta abundante de mão-de -obra. Porém, as tendências demográficas sinalizam 

que o ciclo de maior crescimento da população em idade ativa, conhecido como bônus 

demográfico, está chegando ao fim e tende a provocar escassez de mão de obra, caso a razão 

produção/trabalho permaneça estagnada.  

Com base nesse diagnóstico, as ações de fomento à adoção de tecnologias inovadoras 

da indústria 4.0 configura-se, nesse momento, segundo a visão estratégica de representantes 

empresariais, em oportunidade para a recuperação do grau de competitividade das firmas 

nacionais, especialmente nos ramos da indústria. O diagnóstico da OIT, em seus diálogos 

nacionais realizados no Brasil, aponta igualmente a necessidade de revitalização da indústria 

nacional, considerando a tendência de perda de participação do setor no PIB do País nos 

últimos anos. 

Por outro lado, ainda que no Brasil não se verifique evidências de impactos 

significativos no curto prazo decorrentes da adoção de novas tecnologias, não se pode deixar 

de considerar a tendência mundial à expansão desse movimento, o que, mais cedo ou mais 
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tarde, certamente trará impacto sobre o mercado de trabalho no País. Esta expansão é 

percebida, de forma consensual, como um processo sem retorno, cujas transformações dela 

decorrentes conformarão o futuro do trabalho, em maior ou menor velocidade, a depender 

das características econômicas e sociais e da atitude dos gestores governamentais de cada 

país.  

O recente estudo da Fórum Econômico Mundial, publicado em 2018, tornou-se a 

referência mais recente sobre as perspectivas de avanço das novas tecnologias e seus 

impactos nos mercados de trabalho nacionais. A estimativa para o Brasil é de um potencial de 

substituição de trabalhadores por máquinas de até 50% dos postos de trabalho hoje 

existentes. A metodologia leva em conta os tipos de ocupação predominante em nosso 

mercado de trabalho e as tecnologias já disponíveis no universo da indústria 4.0.  

Tais estimativas justificam a preocupação maior dos representantes de entidades 

laborais no que se refere aos efeitos negativos sobre o mercado de trabalho decorrentes da 

disseminação de novas tecnologias. Além de poupadoras de mão-de-obra, muitas das novas 

tecnologias tendem a estabelecer relações atípicas de trabalho, implicando em rebaixamento 

do nível de proteção social ao trabalhador. 

Entre as preocupações dos representantes laborais e de boa parte dos especialistas 

que trataram do tema, ao longo dos trabalhos do Comitê, estão as seguintes constatações:  

• O mercado de trabalho no Brasil detém hoje níveis bastante elevados de 

informalidade, o que provavelmente deverá ser agravado pela tendência à 

redução do emprego formal, decorrente da eliminação de postos de trabalho, 

pelo menos num primeiro momento.  

• As condições de recriação e multiplicação de empregos em outros setores da 

economia brasileira não possuem o mesmo potencial que o existente nas 

economias mais avançadas, o que pode significar um processo de transição mais 

prolongado e, portanto, mais danoso ao equilíbrio social; 

• O ritmo da disseminação das novas tecnologias, como visto pela experiência 

internacional, tende a ser desigual entre setores, regiões e ocupações, fator este 

que pode agravar o nível de desigualdade já existente, cujos índices situam o Brasil 

entre os países de maior desigualdade no ranking mundial; 

• O processo de transição para o novo padrão de produção em economias em 

desenvolvimento, como a do Brasil, apresenta dificuldades adicionais 

relacionadas principalmente ao fato de que o contingente de trabalhadores 

braçais, ainda bastante significativo no País, é um dos mais vulnerável às novas 

tecnologias e possui menor chance de reinserção, dada a baixa escolaridade, o 

que dificulta sobremaneira sua reconversão profissional. 

• Não há no Brasil um arcabouço normativo que trate da participação das entidades 

laborais no processo de adoção de novas tecnologias pelas empresas no Brasil. 

Qual será o papel dos sindicatos no novo contexto? Como podem ou devem atuar 

no período de transição, no sentido de atenuar os fatores de desequilíbrio do 

mercado de trabalho, garantir a proteção social aos trabalhadores e a 

responsabilização de empresas e governos. 
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De uma forma resumida, as constatações e questionamentos apresentados acima 

refletem as discussões realizadas no âmbito do Comitê, envolvendo a situação atual, 

perspectivas e preocupações em relação à indústria 4.0 no Brasil e no mundo. Ficou claro que 

o desafio nessa questão é o de conciliar os incentivos a uma inserção mais célere das novas 

tecnologias pelas empresas brasileiras, a fim de recuperar sua competitividade em relação ao 

mercado internacional, com medidas e estratégias de diálogo social que possam atenuar os 

efeitos negativos para os trabalhadores e para o equilíbrio social como um todo. 

De outro modo, no que tange especificamente às plataformas digitais que dão suporte 

à chamada economia compartilhada, constatou-se que vêm apresentando rápida inserção no 

mercado brasileiro, a exemplo do que ocorre em todo o mundo, notadamente nos ramos de 

serviços e comércio, seguindo uma vertente da globalização econômica que se expandiu com 

velocidade espantosa na última década.  

A lógica de operação, aliada a certos fatores presentes na conjuntura atual do mercado 

de trabalho, favorece sobremaneira a disseminação da economia compartilhada. De um lado, 

o acesso ágil da população à prestação desses serviços e, de outro, a facilidade na contratação 

de trabalhadores, a flexibilidade inerente aos contratos e a pouca exigência de qualificação 

profissional, na maioria dos casos, têm sido os principais fatores da maior competitividade e 

rápida inserção dessa forma de produção no mercado.  

As ocupações oferecidas no âmbito da economia compartilhada, ao proporcionar 

formas alternativas de trabalho e renda àqueles que não possuem vínculos formais ou mais 

estáveis de trabalho, se mostram atrativas a uma parte cada vez mais expressiva da população 

economicamente ativa, em todo o mundo. No brasil, em razão da recente crise econômica, 

que eliminou parcela significativa dos postos de trabalho formais, configurou-se um ambiente 

propício à expansão de plataformas de trabalho compartilhado, tanto pelo contingente de 

trabalhadores dispostos à prestação desses serviços, quanto pela disseminação generalizada 

do uso de aparelhos móveis com acesso à internet, mesmo nas faixas de renda mais baixa.  

Entretanto, para além do fato de proporcionar alternativas de trabalho e renda, há 

uma preocupação em todo o mundo quanto ao caráter dessas novas ocupações e as 

consequências para os trabalhadores no longo prazo. Não há ainda um consenso sobre qual o 

tipo de relação ou vínculo que se estabelece entre os detentores de uma plataforma digital e 

os prestadores de serviço que delas se utilizam para angariar seus clientes. No Brasil não tem 

sido diferente. Há decisões judiciais controversas sobre essa questão, nas quais, em alguns 

casos, há o reconhecimento de obrigações derivadas de um vínculo empregatício, enquanto, 

na maioria dos casos, a tendência é a de considerar uma relação contratual entre dois 

prestadores de serviço, sem vínculo empregatício.  

Porém, independente da definição jurídica a prevalecer em cada caso, tende a haver 

consenso quanto à necessidade de uma maior regulação dessas atividades, considerando os 

riscos que engendram algumas ocupações, a recorrência de cargas horárias excessivas, 

danosas às saúde do trabalhador e à segurança dos clientes, combinadas com baixos níveis de 

remuneração líquida da hora trabalhada, após descontados os custos sob a responsabilidade 

do prestador do serviço direto ao cliente.  
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Há uma tendência ainda incipiente de organização dos prestadores de serviços de 

plataformas digitais, notadamente nos ramos de transporte, o que aponta para uma 

perspectiva de maior equilíbrio nas relações contratuais e nas condições de trabalho vigentes 

entre proprietários de aplicativos e prestadores de serviços. 

Ainda no contexto de plataformas digitais, identifica-se uma vertente específica 

denominada “economia colaborativa”, representada pelo desenvolvimento de aplicativos 

para dar suporte a cooperativas ou associação de trabalhadores, as quais podem atuar no 

mercado sem a intermediação de um proprietário desse aplicativo. A propriedade do 

aplicativo tornando-se coletiva traz a possibilidade de expansão de formas autogestionadas 

de trabalho, com boas chances de atuar de forma competitiva no mercado. Esta alternativa 

configura um exemplo de que novas tecnologias podem favorecer a inclusão social e produtiva 

de segmentos menos favorecidos da força de trabalho. 

Considerando, agora, o conteúdo das apresentações e discussões ao longo de todos 

os trabalhos do Comitê, verifica-se que a constatação de maior consenso entre todos os 

participantes foi sem dúvida a de que haverá custos sociais e produtivos não desprezíveis 

durante o processo de transição para o futuro do trabalho no Brasil. Na opinião de todos os 

participantes, o enfrentamento destes custos exigirá um amplo programa de qualificação e 

requalificação profissional, capaz, ao mesmo tempo, de suprir a preparação da força de 

trabalho, para atender às inovações tecnológicas almejadas pelas empresas, e de 

proporcionar a reconversão de ampla parcela da população economicamente ativa para as 

novas ocupações a serem demandadas pelo mercado. 

Entretanto, a questão do futuro do trabalho possui um leque amplo de variáveis e 

dimensões, que compõem um universo de considerável complexidade. O propósito do Comitê 

não foi o de concluir seus trabalhos com um plano ou agenda sistematizada de ações prontas 

para ser posta em prática no País. De forma mais modesta, e coerente com o curto período 

de sua atuação, o conjunto de propostas que foram apresentadas no âmbito do Comitê são 

sugestões de resposta aos diversos desafios que foram identificados pelos participantes, 

considerando as implicações econômicas, sociais e políticas que envolvem o tema do futuro 

do trabalho. 

Vale ressaltar algumas propostas a título de exemplificação do leque de sugestões 

abrangidas pelo comitê. A maior parte das propostas centraram-se em qualificação da força 

de trabalho, destacando-se ações voltadas para o Apoio ao Desenvolvimento da Manufatura 

Avançada; incentivo à formação e capacitação profissional, com base em leis de incentivo a 

empresas que qualificam funcionários e ao condicionamento do seguro-desemprego à 

requalificação profissional; fortalecimento e ampliação da rede de educação profissional e 

tecnológica do MEC, cuja atuação abrange praticamente todo o território nacional; e 

modernização da educação formal, por meio de alteração da base curricular, contemplando a 

introdução de conteúdos de tecnologia e empreendedorismo nos diversos níveis de ensino. 

No tema da regulamentação das relações de trabalho, foram apresentadas propostas 

para a regulamentação do inciso XXVII do art. 7º da Constituição, que dispõe sobre a proteção 

do trabalhador urbano e rural em face da automação; flexibilização das restrições legais ao 
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deslocamento do trabalhador entre funções dentro de uma mesma empresa; adequação 

normativa do uso de robôs colaborativos e autônomos no processo produtivo; e 

regulamentação das relações no âmbito das plataformas digitais. 

Quanto à relação sindicato-empresa, as sugestões foram no sentido de garantir aos 

sindicatos a efetiva participação no processo de adoção de novas tecnologias, considerando 

indispensável a negociação coletiva nos casos em que houver de redução dos postos de 

trabalho.  

Em políticas de proteção e promoção do emprego, as sugestões contemplaram o 

estímulo à inserção da mulher no mercado de trabalho; a ampliação dos programas de 

proteção social aos trabalhadores em regime atípico ou flexível de trabalho, tais como cloud 

work, gig work, web-based digtal labor, etc; e a implantação efetiva de um sistema púbico de 

emprego no Brasil, que integre as ações de intermediação, qualificação e seguro-desemprego. 

Por fim, em desenvolvimento de estudos e pesquisas, salientou-se a preocupação com 

o acompanhamento do impacto das inovações tecnológicas, envolvendo saúde e segurança 

do trabalhador, mudança na organização dos trabalhadores e reavaliação dos indicadores de 

produtividade do trabalho.  

Numa síntese do significado dos trabalhos desenvolvidos pelo comitê, considerando 

sua composição, integrada por especialistas de empresas de tecnologia, estudiosos da 

academia e de órgãos de pesquisa, dirigentes e técnicos do setor público, juristas da área do 

trabalho, bem como técnicos e representantes de organizações empresariais e laborais, pode-

se dizer que os diagnósticos e o conjunto de propostas apresentados configuram uma amostra 

significativa do pensamento dos atores sociais que estão lidando com a questão do futuro do 

trabalho hoje no Brasil.  

Nesse sentido, o Relatório disponibiliza um leque de sugestões, as quais podem ser 

discutidas e avaliadas por todos os envolvidos com o tema, desde o Conselho Nacional do 

Trabalho, primeiro destinatário do Relatório, até órgãos governamentais e entidades privadas, 

além dos organismos internacionais que estão tratando da questão, notadamente a 

Organização Internacional do Trabalho, que terá o futuro do trabalho como tema principal em 

sua próxima Conferência Internacional a realizar-se em meados de 2019. 

Espera-se que os trabalhos do Comitê possam servir de estímulo à integração de 

esforços entre todos os atores sociais que atuam de forma relevante para o enfrentamento 

dos desafios do futuro do trabalho no País. 

O Ministério do Trabalho, na pessoa do então Ministro Caio Luiz Vieira de Mello, 

agradece a todos os membros, convidados, palestrantes e demais colaboradores que 

contribuíram para os resultados deste trabalho e espera que os novos gestores 

governamentais possam dar continuidade às suas atividades, por meio da Câmara 

Permanente de Acompanhamento do Futuro do Trabalho, prevista para ser criada no âmbito 

do Conselho Nacional do Trabalho. 
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