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A épocA de ouro do emprego no 
BrAsil pArece ter chegAdo Ao 
fim. o pAís gerou ApenAs 150 000 
postos em 2014, o pior número  
em 12 Anos. A notíciA não poderiA 
vir em pior horA: lá forA,  
A tecnologiA está tornAndo 
profissões oBsoletAs, e milhões 
de pessoAs correm o risco de 
ser suBstituídAs por máquinAs  
faBIaNE sTEfaNO

RetRato  
do passado: 
a presidente Dilma 
não pode mais contar  
com a força da 
geração de empregos

a mEmórIa dOs BrasIlEIrOs, a úlTIma década fIcará marcada cO-
mO uma Era auspIcIOsa. Por anos seguidos, houve uma oferta de em-
prego crescente, de tal modo que muita gente transpôs a divisa do tra-
balho ilegal para o com carteira assinada. Os aumentos de salário se 
sucediam quase vertiginosamente. A economia do país foi capaz de 
produzir um acréscimo de 13,4 milhões de vagas formais em dez anos; 
a taxa de desocupação ficou abaixo de 5% nas maiores regiões metro-
politanas. O país flertava com o pleno emprego e chegou a um ponto em 
que a falta de profissionais parecia colocar em risco a expansão dos 
negócios. Se ainda restasse alguma dúvida de quanto andamos para trás, 
ela desapareceu no dia 23 de janeiro. A divulgação do dado oficial de D
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risco de retroceder à pobreza. Intriga-
va o fato de que, enquanto a atividade 
econômica emitia sinais de inanição, o 
desemprego se mantinha em queda. 
Mas esse fenômeno começa a ser mais 
bem compreendido. O baixo índice de 
desem prego esconde uma realidade 
distorcida. Nos últimos anos, muitas 
pessoas no país desistiram de garimpar 
trabalho. Se tivessem continuado à pro-
cura de ocupação, estima-se que a taxa 
de desemprego seria de 8% — algo bem 
distante do pleno emprego. As razões 
para o desinteresse pelo emprego são 
várias. Há aqueles que, elegíveis aos 
programas sociais, preferem viver de 
benefícios. Mas há também uma turma 
que nota que suas habilidades não estão 
à altura da demanda dos empregadores. 
É aí que o que parece ser uma circuns-
tância do país se conecta a um dos gran-
des debates globais da atualidade. 

O enfraquecimento do mercado de 
trabalho no Brasil ocorre num momen-
to de profunda reflexão sobre a pers-
pectiva do emprego no mundo. Mais 
de 200 milhões de pessoas estão sem 
trabalho no momento. Segundo a Or-
ganização Internacional do Trabalho, 
esse é o maior contingente de desem-
pregados da história, e não há sinal de 
que o número diminuirá. O diagnósti-
co, no curto prazo, é que as economias 
não conseguem gerar empregos sufi-
cientes para a expansão da força de 
trabalho. No médio prazo, economistas 
advertem que um componente poderá 
agravar a situação: a tecnologia. “O 
avanço tecnológico começa a transfor-
mar a situação medíocre do mercado 
de trabalho brasileiro em algo pior”, 
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cRise nas 
montadoRas: 
a onda de cortes  
é a pior do setor 
automobilístico desde 
o fim dos anos 90
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emprego mostrou que essa fase de ou-
ro do mercado de trabalho ficou para 
trás, coerentemente com a arrastada 
situação da economia como um todo. 
De acordo com o Ministério do Traba-
lho, o ano de 2014 terminou com um 
saldo de cerca de 150 000 postos for-
mais criados. É o pior resultado regis-
trado desde 2002. Esse número está 
bem abaixo do contingente de 800 000 
jovens que engrossam o mercado de 
trabalho todo ano — em 2013, a econo-
mia brasileira havia acrescentado 
730 000 postos. A expectativa para 
2015, dadas as estimativas de uma re-
cessão econômica, é de que a geração 
caia ainda mais — podendo até ficar no 
vermelho. As notícias mais recentes 
sustentam o mau augúrio. Para ficar em 
um só setor, empresas como Volkswa-
gen, Mercedes-Benz e Volvo estão dis-
pensando funcionários e criando pro-

gramas de demissão voluntária. A crise 
nas montadoras já resultou no corte de 
19 000 empregos nas fabricantes de 
autopeças. Demissões dessa magnitude 
não ocorriam desde o fim dos anos 90.

A invertida no mercado de trabalho 
derruba o último baluarte da presiden-
te Dilma Rousseff em defesa de seu go-
verno: o argumento de que a economia 
brasileira até podia ter um desempenho 
medíocre, mas a geração de empregos 
protegia o país da “crise internacional”. 
E ainda estaria cumprindo a missão de 
tirar milhões de pessoas da pobreza e 
alçá-las à classe média. Bem, infeliz-
mente, não é mais assim — como mos-
tramos na reportagem seguinte, na pá-
gina 28, quase 32 milhões de brasileiros 
da classe média baixa estão hoje sob 

Há 200 milHões de pessoas 
sem trabalHo no mundo. e a 
criação de postos não cobre 
o aumento da população

diz o economista José Márcio Camar-
go, da gestora de investimentos Opus.

Se é verdade que o processo de digi-
talização tornou a vida muito mais di-
nâmica e produtiva, também é certo 
que a invasão de computadores, soft-
wares e da internet nas empresas cau-
sou a destruição de muitos empregos. 
Nos anos 80, o setor bancário no Brasil 
empregava cerca de 800 000 pessoas. 
Quase três décadas depois, o caixa ele-
trônico, o internet banking, os aplicati-
vos de celulares e os softwares de ges-
tão reduziram esse contingente à me-
tade — isso tudo num período de forte 
expansão dos bancos. Variações dessa 
mesma história se repetiram nos prin-
cipais setores econômicos não só do 
Brasil como de todos os países, sejam 

eles ricos ou emergentes. Ganhos de 
produtividade funcionam como a mola 
propulsora de qualquer economia e, 
por isso mesmo, são sempre bem-vin-
dos. Mas é justo perguntar sobre o que 
vem pela frente — e como seu trabalho 
e o de seus filhos poderão ser afetados 
pelos desdobramentos da revolução 
digital da qual somos, ao mesmo tempo, 
testemunhas e protagonistas.

VITórIa dOs rOBôs?
Pode parecer paradoxal — e é mesmo 
—, mas a melhor receita para tentar 
entender o futuro é olhar para trás. Nos 
séculos 19 e 20, ambos pródigos em 
avanços tecnológicos, o que se viu foi 
a introdução de novos instrumentos e 
máquinas no setor agrícola — o que até 
então mais empregava —, a absorção 
de mão de obra pela indústria e, à me-
dida que as fábricas foram sendo auto-
matizadas, uma gigantesca migração 
de trabalhadores para o setor de servi-
ços.  Nos Estados Unidos, onde os pos-
tos na manufatura representavam cer-
ca de 40% dos empregos nos anos 50, 
hoje equivalem a menos de 5%. “A 
tecnologia causou choques iniciais, 
mas, no longo prazo, o mercado de tra-
balho acabou sempre encontrando um 
ponto de equilíbrio”, diz Frank Levy, 
professor de economia no Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts (MIT).  

O que agora coloca esse padrão em 
dúvida é o fato de a automação da eco-
nomia estar ganhando uma força nun-
ca vista no setor de serviços. A varejis-
ta online americana Amazon, empresa 
que representa bem a nova economia 
digital, já usa um exército de robôs, 
batizados de Kiva, para a coleta de pro-
dutos em seus armazéns. Os robôs, que 
mais se parecem com uma enceradeira, 
são guiados por algoritmos até as es-
tantes onde os produtos ficam estoca-
dos, acoplam-se embaixo delas e as 
levam para uma equipe de funcioná-
rios que finalizam as encomendas. Se 
até as vagas do setor de serviços estão 
em perigo, para onde poderão correr 
os trabalhadores que forem expelidos 
pela digitalização da economia? Será 

Ouça a matéria na versão digital de EXAME

Por uma década, o Brasil criou mais de 1 milhão de vagas por ano. Agora a geração de empregos está fraquejando

Uma nova fase

Criação de empregos formais(1) (em milhares de vagas)Evolução da taxa de desemprego  
( em % da força de trabalho)

2002 2014

12,6%

4,9%

2015 2016

6,3% 7,3%
Em 2016,  

o desemprego  
deverá voltar ao  

patamar de 2008 

A taxa de desemprego no Brasil   deverá subir em 2015 e 2016, como consequência de uma economia estagnada

A taxa é a menor  
desde 2002, mas  
sua redução está 

associada à queda do 
número de pessoas que 

procuram emprego

800 000 jovens entram 
no mercado de trabalho 

por ano

Junto com o aumento do desemprego, deverá 
vir uma queda na renda das famílias — o que 

forçará o retorno de pessoas que hoje estão fora 
do mercado, aumentando a disputa por vagas

Com menos investimentos e diminuição 
das atividades, o PIB do país deverá 

cair 0,5% em 2015 e a parcela da 
população ocupada deverá diminuir

Foi gerado um total de 13,4 milhões de postos de 2004 a 2013 —  
o que equivale a 27% do total de empregos formais que o país tem hoje

(em %)

(1) saldo entre vagas criadas e postos extintos (2) projeção Fontes: ministério do Trabalho, Tendências e iBge
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caminhão autônomo que poderá ser 
lançado comercialmente em 2025. O 
plano é que seja guiado da mesma for-
ma que um avião. Um piloto automá-
tico dará conta do recado em boa par-
te da viagem. Na Califórnia, a empresa 
de tecnologia Peloton está testando 
caminhões automatizados para com-
boios. Somente o primeiro caminhão 
continuaria a ser dirigido por um mo-
torista. Os demais replicariam o com-
portamento do veículo que vai na fren-
te: se o primeiro caminhão freia, os 

outros respondem em centésimos de 
segundo. “Nenhuma pessoa consegue 
ser tão rápida”, diz Josh Switkes, pre-
sidente da Peloton. Nos Estados Uni-
dos, há quase 3 milhões de caminho-
neiros, uma das poucas profissões que 
envolvem força e habilidade manual 
que ainda pagam bem — o salário varia 
de 65 000 a 100 000 dólares anuais. 

Embora possam parecer futuristas, 
essas pesquisas são apenas a ponta de 
lança de um fenômeno que passou a 
ser corriqueiro no mundo do trabalho. 

os bancos ocupavam no 
brasil 800 000 pessoas nos 
anos 80. Hoje, o setor é maior 
e emprega menos da metade

agilidade: a GE 
testa em Campinas 
um aplicativo que 
faz orçamentos e 
pode multiplicar 
por 10 a capacidade  
de fazer negócios

que desta vez a história será diferente 
e o avanço tecnológico vai resultar em 
 desemprego em massa?

Das tarefas mais simples às mais 
complexas, há inúmeras pesquisas que 
estão tentando automatizar o trabalho 
humano. No começo de agosto, o hotel 
Aloft, na cidade de Cupertino, na Ca-
lifórnia, onde fica a sede da Apple, co-
meçou a testar uma espécie de robô 
entregador, o Botlr. A máquina, com 
pouco mais de 1 metro de altura e no 
estilo do robô R2-D2 dos filmes da sé-
rie Guerra nas Estrelas, entrega toa-
lhas, tubos de pasta de dentes e refei-
ções nos 150 quartos do hotel. Equipa-
do com câmeras e sensores, o robozi-
nho se comunica com o elevador, fica 
fora do caminho dos hóspedes e retor-
na sozinho para o lobby do hotel, onde 
se conecta ao carregador de bateria. 
Em julho, a montadora Daimler apre-
sentou na Alemanha um protótipo de 

Nos últimos anos, a tecnologia vem reduzindo o número de vagas nas ocupações  
que costumam exigir ensino médio e que sempre empregaram a classe média  

Evolução do emprego por tipo de ocupação nos Estados Unidos nas últimas décadas (em %)

Quanto subiu e quanto caiu a participação dos salários baixos, médios e altos no total do emprego em alguns países da Europa  
(variação percentual de 1993 a 2010)

Variação salarial por escolaridade no Brasil no período de 1997 a 2013 
(em %)

Espanha Reino Unido FrançaItália Holanda Alemanha

De 1989 a 1999De 1979 a 1989 De 1999 a 2007 De 2007 a 2012

Remuneração baixa Remuneração média Remuneração alta
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novas funções: 
no interior de São 
Paulo, ex-cortadores de 
cana agora trabalham 
como mecânicos 
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Se seu trabalho envolve um conjunto de atividades rotineiras, fique atento: o avanço da tecnologia representa um risco sério para o futuro de seu emprego

Tipos de trabalho de acordo com as habilidades exigidas pelo mercado. Algumas profissões se encaixam em mais de uma categoria

Trabalho com  
novas informações

Abarca funções em que o 
uso de novas informações 
e da criatividade é 
essencial na solução de 
problemas ou na forma 
de influenciar as decisões 
de outras pessoas.  
São tarefas  
em que os humanos 
levam vantagem

Engenheiros de 
software, professores, 
publicitários

exemplo

Nos anos 60, o mercado americano demandava igualmente as habilidades dos 
trabalhadores. Nos anos 80, começa um descolamento entre as demandas das ocupações  
(índice base: 1960 = 100)

Tarefas manuais 
roTineiras

São atividades que 
envolvem força física e 
habilidade manual com 
alto grau de repetição. 
Na área industrial, as 
tarefas que exigem 
precisão e rapidez  
são fortes candidatas  
a ser substituídas por 
robôs e máquinas

Operários de linha de 
montagem de carros e 
de eletroeletrônicos

exemplo

Tarefas manuais  
não roTineiras

Abrangem funções que 
exigem destreza manual 
ou interação pessoal, 
mas não seguem  
uma sequência  
preestabelecida de 
etapas nem sofrem forte 
influência do ambiente, 
o que dificulta  
a automação

Vendedores, 
cabeleireiros, artesãos, 
cuidadores de idosos

exemplo

Índice que mede a demanda por habilidades nos Estados Unidos
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70

Tarefas manuais rotineiras
Tarefas manuais não rotineiras

Trabalho com novas informações
Solução de problemas não estruturados

Tarefas cognitivas rotineiras

solução de problemas 
não esTruTurados

Abrange funções que 
exigem conhecimento 
técnico para 
diagnosticar problemas 
e propor soluções.  
Os computadores não 
conseguem substituir  
o trabalho humano, mas 
a tecnologia aumenta 
sua produtividade

Médicos, cientistas, 
advogados, 
administradores 

exemplo

Tarefas cogniTivas 
roTineiras

São atividades que 
envolvem raciocínio  
e lógica. Como são 
funções que costumam 
ter uma clara sequência 
de etapas, elas correm 
maior risco de ser 
substituídas por 
aplicativos e softwares 
de computador

Contadores, auditores, 
funções em áreas 
administrativas

exemplo

São inovações que fazem profissões 
virar software. No início dos anos 80, 
a função de analista de organização e 
métodos, conhecida como OEM, esta-
va entre as mais requisitadas no Brasil. 
Eram profissionais especializados em 
criar formulários, fichas e roteiros pa-
ra organizar o fluxo de trabalho. Hoje, 
se alguém ainda conhecer um OEM 
em atividade, é melhor não contar a 
ninguém, porque vai pegar mal para a 
empresa e para o profissional. Em São 
Paulo, a multinacional americana GE 
estuda a adoção de um aplicativo que 
deve mudar radicalmente a forma co-
mo a empresa vende seus produtos e 
serviços. Um software fará na hora o 
orçamento que as equipes de projetos 
levam, às vezes, semanas para finali-
zar. “Devemos multiplicar por 10 nos-
sa capacidade de atender clientes e de 
fazer projetos com a nova ferramen-
ta”, diz João Lencioni, vice-presiden-
te de tecnologia da GE na América 
Latina. A companhia deverá adotar a 
ferramenta em várias unidades indus-
triais ao longo de 2015 (no Brasil, a GE 

atua em iluminação, transporte, ener-
gia, petróleo e gás, aviação e equipa-
mentos médicos). Boa parte do time 
de técnicos de nível médio que hoje 
dão suporte à equipe comercial deve-
rá ser realocada para novas posições 
na empresa, mas quem não se encaixar 
em outro posto deve ser dispensado. 

O rIscO dE sE TOrNar OBsOlETO
O que pode acontecer com alguns fun-
cionários da GE tem sido observado 
por economistas e especialistas em 
tecnologia em escala global. Eles ten-
tam dimensionar o risco de uma fun-
ção se tornar obsoleta. Um estudo da 
Universidade de Oxford calculou no 
ano passado que, nos Estados Unidos, 
das 700 ocupações listadas no mercado 
de trabalho atualmente, quase metade 
corre grande risco de ser extinta nas 
próximas décadas em decorrência do 
poder da computação. Funções como 
contador, caixa de supermercado e 
uma série de atividades que são reali-
zadas dentro dos escritórios parecem 
fadadas a desaparecer. Na Europa, o 

instituto de pesquisas Bruegel, com 
sede em Bruxelas, na Bélgica, usou a 
mesma metodologia e contabilizou que 
o risco europeu é semelhante, mas em 
países como Itália e Romênia ele beira 
os 60%. Em dezembro, o governo aus-
traliano divulgou um relatório com a 
estimativa de que 500 000 empregos 
no setor de serviços podem ser elimi-
nados pelo avanço de robôs e de soft-
wares inteligentes — o que equivaleria 
a sumir com 5% dos postos de trabalho 
no país. É a primeira vez que um país 
faz esse tipo de mensuração. “Essa não 
é uma visão futurista. Os recentes de-
senvolvimentos tecnológicos deverão 
promover a automação de inúmeras 
funções em uma ou duas décadas”, diz 
Carl Benedict Frey, professor de eco-
nomia da Universidade de Oxford e 
autor do estudo que mediu o impacto 
no mercado americano.

No Brasil, os riscos não são muito 
diferentes. Ainda que haja uma defa-
sagem tecnológica em muitos segmen-
tos da economia brasileira em compa-
ração com competidores internacio-
nais, cedo ou tarde essas novas ferra-
mentas vão aportar por aqui. Se a au-
tomação no setor de serviços que é 
imaginada no exterior ocorrer com a 
mesma intensidade no Brasil, o estra-
go será grande. Tomem-se como 
exemplo funções como secretária, as-
sistente administrativo, contador e 
operador de telemarketing. Juntas, 
essas atividades empregam hoje quase 
3 milhões de pessoas no Brasil. Lá fo-
ra, são essas ocupações as que mais 
estão à mercê do avanço das máquinas. 

O mesmo Brasil que pode trocar se-
cretárias por softwares ainda convive 
com situações que, com o auxílio da 
tecnologia, felizmente já foram extintas 
em outros lugares há décadas. No país, 
a função do cortador de cana vive seus 
últimos anos. O trabalho extenuante na 
colheita vem sendo substituído por má-
quinas que custam 800 000 reais. Cada 
colheitadeira faz o trabalho de 100 cor-
tadores. No estado de São Paulo, a ado-
ção da tecnologia serve a um propósito 
ambiental. Em 2007, foi assinado um 

você pode ser sUbstitUído por Uma máqUina?

menos ameaçado mais ameaçado
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protocolo entre o setor sucroalcooleiro 
e a Secretaria Estadual de Meio Am-
biente que estabeleceu a meta de extin-
guir, em 2014, a queima da cana antes 
da colheita, prática que facilita o traba-
lho de corte, mas gera grande emissão 
de poluentes. Com isso, ficou decretado 
que 180 000 cortadores perderiam o 
emprego. Desde então, as usinas pau-
listas vêm se preparando. A usina São 
Manoel comprou 20 colheitadeiras 
para substituir o trabalho de 2 400 cor-
tadores. Parte desses trabalhadores foi 
treinada para exercer novas funções na 
usina. É o caso de Cícero Antonio dos 
Santos, de 34 anos. Filho de cortadores 
de cana, Santos trabalha no corte desde 
os 14. De 2010 para cá, trocou o facão 
por ferramentas na oficina de manu-
tenção das máquinas agrícolas da usi-
na. “Agora ganho o dobro do que ga-

nhava na lavoura.” Para ele, foi uma 
mudança com desfecho feliz. Mas há 
lugar para todos se recolocarem? Espe-
cialmente  em uma economia que fra-
queja, essa é uma pergunta cuja respos-
ta tende a ser negativa. E aí a evolução 
tecnológica, pelo menos no curto pra-
zo, pode assumir um papel perverso.

é pIOr para quEm EsTá NO mEIO
Quem perde ou troca de emprego por 
causa de uma nova tecnologia no setor 
de serviços ou no industrial amplia um 
fenômeno que vem ocorrendo em es-
cala global: a polarização do mundo do 
trabalho. A remuneração e o número 
de vagas crescem num ritmo maior nos 
dois extremos do mercado laboral. No 
topo, onde estão as funções que envol-

ciclo de pleno emprego, esse fenômeno 
é percebido. Enquanto os salários de 
analfabetos aumentaram mais de 70% 
e os de quem têm pós-graduação avan-
çaram 30% de 1992 a 2013, os trabalha-
dores com ensino médio registraram 
perda salarial de 10%. Essa turma do 
meio ocupa quase metade das vagas do 
mercado nacional — ante 18% dos que 
têm ensino superior. 

Essa polarização do mercado de tra-
balho evidencia uma fragilidade das 
estatísticas de desemprego, as quais 
nem sempre contam toda a história do 
que se passa na economia. Muitas pes-
soas que perdem o emprego para a 
tecnologia acabam encontrando traba-
lho em funções com remuneração e 
status mais baixos. Outras simples-

mente param de procurar uma vaga, 
algo que, como dissemos, vem ocorren-
do com mais força no Brasil nos últi-
mos meses. Passam, então, a depender 
de programas sociais e desaparecem 
da estatística de desemprego — o índi-
ce de ocupação leva em conta somente 
quem diz estar em busca de trabalho. 

Esses “ex-trabalhadores” engrossam 
um fenômeno conhecido como desem-
prego estrutural, uma questão comum 
nos países ricos e que piorou com a 
crise de 2008, mas que já vinha cres-
cendo nas últimas décadas. Como se 
trata de algo intimamente ligado à ca-
pacitação das pessoas, o problema não 
irá embora mesmo com a eventual me-
lhora da economia mundial. Recente-
mente, o economista Larry Summers, 
ex-secretário do Tesouro dos Estados 
Unidos, chamou a atenção para o fato 
de que, nos anos 50 e 60, um em cada 
20 homens americanos de 25 a 54 anos 
não estava trabalhando. Na próxima 
década, espera-se que um em cada seis 
americanos nessa faixa etária esteja 
fora do mercado. “Uma das causas des-
se desemprego de longo prazo em mui-
tos países é a tecnologia. As inovações 
têm avançado de forma mais rápida do 
que a capacidade de nossas economias 
se ajustarem”, diz o economista Ek-
kehard Ernst, responsável pela área de 
tendências de emprego da Organização 
Internacional do Trabalho. 

cOmO sEr INsuBsTITuíVEl
A preocupação dos governos das prin-
cipais economias com essa questão fi-
cou clara em agosto passado, no encon-
tro anual de presidentes de bancos 
centrais em Jackson Hole, nos Estados 
Unidos. O tema central da conferência 
foi justamente a nova dinâmica do mer-
cado de trabalho. De todos os especia-
listas que apresentaram suas análises, 
o mais esperado foi David Autor, pro-
fessor de economia no MIT e uma das 
maiores autoridades sobre o impacto 
da tecnologia no emprego. Autor come-
çou sua palestra condenando a histeria 
com que alguns especialistas e a pró-
pria imprensa tratam a capacidade de 

aRmazém 
nos estados 
unidos: com 
os robôs Kiva, 
as pessoas são 
dispensáveis

Robô que  
faz entRegas 
em hotel: a 
automação avança 
em novos setores

vem criatividade e capacidade de so-
lucionar problemas, como engenheiro 
e cientista, as máquinas e os softwares 
não são capazes de competir. Na outra 
ponta, onde estão os trabalhadores 
manuais sem qualificação nenhuma, 
como os faxineiros, também não há 
ameaça imediata de automação. Nesse 
caso, não porque a tecnologia seja in-
capaz de produzir alternativas, mas 
simplesmente por não valer a pena do 
ponto de vista econômico. Entre esses 
dois extremos, estão as profissões que 
mais têm sofrido com o avanço da tec-
nologia. São ocupações que costumam 
exigir formação apenas razoável, ge-
ralmente o ensino médio, e empregam 
a classe média baixa. “Quem estava em 
atividades repetitivas na indústria e no 
setor de serviços acabou sendo mais 
afetado”, diz David Dorn, professor de 

economia na Universidade de Zurique 
e especialista em impacto tecnológico. 

Nos Estados Unidos, esse fenômeno 
é visível nas áreas administrativas das 
empresas. Nos últimos 13 anos, esse 
segmento perdeu 2 milhões de vagas. 
Milhares de recepcionistas, telefonis-
tas, arquivistas e analistas de contabili-
dade foram demitidos. No mesmo pe-
ríodo, os empregos no setor de compu-
tação e matemática — que embalam a 
economia digital — cresceram quase 
30%. No Reino Unido, a participação 
no mercado de trabalho dos que têm 
rendimento intermediário caiu 11% no 
período de 1993 a 2010. Também foi 
registrada queda na Espanha, na Itália, 
na França e na Alemanha. Mesmo no 
Brasil, que viveu até recentemente um 

na indústria, Há um Histórico 
de automação e desemprego. 
agora as máquinas avançam 
no setor de serviços
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reconhecimento facial hoje acertam 
em apenas 30% dos casos. “Com o tem-
po, esses algoritmos ficarão melhores, 
mas a flexibilidade humana continuará 
a ser uma vantagem”, diz o economis-
ta Frank Levy, também do MIT.

capacIdadE dE sE rEINVENTar 
Se a tese da complementariedade entre 
homens e máquinas estiver certa, a ex-
periência atualmente em curso nos 
estaleiros do grupo coreano Daewoo é 
uma boa prévia do futuro. Funcioná-
rios estão testando exoesqueletos ro-
bóticos na construção de navios. Ves-
tindo a armadura high-tech, eles são 
capazes de levantar peças de 30 quilos 
sem fazer o menor esforço. Embora 
haja opiniões divergentes na formula-
ção de cenários para o mercado de tra-
balho, em um ponto a maioria dos es-
tudiosos no assunto concorda: os tra-

balhadores do século 21 terão de ser 
mais preparados para se tornar insubs-
tituíveis. Isso vale para quem almeja 
exercer profissões de alta especializa-
ção e também para os trabalhadores 
manuais de atividades mais arcaicas, 
como os operários de estaleiros (ativi-
dade, diga-se, que enfrenta muitos pro-
blemas atualmente no país). De certa 
forma, terão de se lembrar do filósofo 
americano Elbert Hubbard, autor de 
uma frase que expressa a crença na 
capacidade do homem de se reinven-
tar: “Uma máquina pode substituir 50 
homens comuns. Mas nenhuma má-
quina substitui um homem extraordi-
nário”. O dilema, especialmente para 
o Brasil quase parado de hoje: quantos, 
afinal, podem ser extraordinários? n

as máquinas substituírem os homens. 
Sim, a computação, a internet e os soft-
wares permitiram avanços inquestio-
náveis na reprodução de tarefas repe-
titivas. Muito mais deverá vir pela fren-
te. Mas devemos sempre lembrar, se-
gundo Autor, que as tentativas de subs-
tituir o trabalho cognitivo, aquele que 
exige raciocínio e julgamento, produ-
ziram resultados muito tímidos até 
agora. E não há nenhuma evidência 
sugerindo que isso vá mudar tão cedo. 

Para explicar como é difícil adestrar 
as máquinas nessas atividades mais 
complexas, Autor citou o Paradoxo de 
Polanyi, formulado pelo pensador hún-
garo Michael Polanyi, nos anos 60, que 
pode ser resumido na frase “nós sabe-
mos mais do que conseguimos expli-
car”. Na palestra, Autor deu o exemplo 
de uma cadeira, algo que qualquer pes-
soa tem a capacidade de discernir, in-

dependentemente de seu design. Com-
putadores podem ser programados 
para identificar uma cadeira em suas 
múltiplas formas — quatro pernas, três 
pernas, com ou sem encosto, e por aí 
vai —, mas correm o perigo de achar 
que vasos sanitários também fazem 
parte da mesma categoria. “Reconhe-
cer um objeto exige fazer uma ponde-
ração quanto a seu uso, e não somente 
ao que ele se assemelha, uma habilida-
de que os computadores ainda não 
possuem”, disse Autor à plateia de ban-
queiros. Mais do que uma substituição 
em massa de homens por robôs, Autor 
aposta numa forte complementarieda-
de entre as habilidades dos seres hu-
manos e a precisão das máquinas. Até 
mesmo os badalados algoritmos de 

capa | trabalho

por ora, as máquinas ainda 
deixam muito a desejar  
em tareFas que exigem 
raciocínio e julgamento

Em 1995, o economista e con-
sultor Jeremy Rifkin escre-
veu o best-seller O Futuro do 

Emprego, que previa que a tecnolo-
gia destruiria milhões de postos de 
trabalho. Na época, suas previsões 
assustaram, mas hoje Rifkin acredi-
ta que foi conservador. “Tudo está 
acontecendo mais rapidamente do 
que projetei.” Agora, porém, Rifkin 
visualiza um futuro mais otimista. 
Em seu novo livro, The Zero Margi-
nal Cost Society (“A sociedade do 
custo marginal zero”, em tradução 
livre), Rif kin diz que o modelo ca-
pitalista deve evoluir para uma eco-
nomia social e colaborativa, na qual 
a relação com o trabalho será dife-
rente. Em entrevista exclusiva a 
EXAME, o economista acredita que 
esse novo modelo talvez gere menos 
riqueza para os países, mas deverá 
trazer mais qualidade de vida para 
as gerações futuras. 

Em seu novo livro, o senhor 
decreta o fim do capitalismo.  
Por quê?
Existe um paradoxo no capitalismo, 
que foi responsável por seu sucesso: 

EmprEgOs  
para uma 
NOVa 
EcONOmIa
Em sEu novo livro,  
o amEricano JErEmy 
rifkin prEvê quE os 
postos dE trabalho 
do futuro virão  
da Economia social  
E colaborativa



4 de fevereiro de 2015 | 27

zU
M

A
 p

r
es

s/
k

ey
st

o
n

e

o avanço tecnológico aumenta a pro-
dutividade, que, por sua vez, reduz os 
custos marginais de produção, permi-
tindo que as empresas dimi nuam o 
preço de bens e serviços para conquis-
tar mais consumidores e mais partici-
pação de mercado. O que ninguém 
imaginava é que uma revolução tec-
nológica poderia tornar os custos 
marginais próximos a zero, fazendo 
com que a produção de bens e servi-
ços, antes de valor inestimável, ficas-
se quase de graça.

Que tipo de revolução seria essa? 
A internet está se expandindo para a 
internet das coisas, saindo de um sis-

tema de comunicação para um siste-
ma físico. Atualmente, 11 bilhões de 
sensores conectam aparelhos eletrô-
nicos à internet das coisas. Em 2030, 
serão mais de 100 trilhões de sensores 
ligando linhas de produção, redes de 
transportes e de energia a residências, 
escritórios e veículos. Qualquer pes-
soa poderá acessar os dados para de-
senvolver algoritmos que aumentem 
a produtividade e reduzam o custo 
marginal de produção e de distribui-
ção das coisas físicas.

Se tudo deverá custar quase zero, 
como as empresas vão ganhar 
dinheiro e gerar empregos?

Jeremy rifkin:  
um mundo onde tudo 
será quase de graça

Os economistas dizem que há duas 
formas de organização da econo-
mia: o capitalismo e o socialismo, 
com variações entre os dois. Eles 
ignoram uma imensa cadeia de ge-
ração de bens e serviços que não é 
mercado nem governo. É a econo-
mia social, que envolve cooperati-
vas, associações e organizações sem 
fins lucrativos. Em alguns países, a 
economia social cresce mais do que 
a de mercado. Haverá espaço para 
empresas. Milhares de mini-Goo-
gles no futuro deverão criar inova-
ções que vão ajudar a economia 
social e colaborativa a florescer — e 
eles encontrarão valor nisso.

Mas haverá empregos para uma 
população mundial de 9 bilhões  
de pessoas em 2050? 
Nos próximos 40 anos, o mundo 
precisará construir toda uma infra-
estrutura para a era digital. Essa vai 
ser a última fase da geração de em-
pregos como conhecemos. Depois 
disso, ocorrerá uma profunda mu-
dança no tipo de trabalho que as 
pes soas exercem. Milhões de pes-
soas passarão a consumir e a ven-
der pela internet os produtos feitos 
com impressoras 3D em sua pró-
pria casa. A economia social tam-
bém será responsável pela criação 
de empregos em áreas como saúde, 
educação, lazer e arte. 

Caso o senhor esteja certo,  
esse novo modelo será viável? 
As novas gerações crescem com a 
ideia de que o importante é acessar 
as coisas, e não ter a propriedade 
delas. Quanto mais produtos e ser-
viços são compartilhados, menos 
itens precisam ser fabricados. Um 
carro compartilhado tira outros dez 
das ruas. Deverá ser uma época em 
que o uso de recursos será muito 
mais eficiente. Talvez esse modelo 
gere menos riqueza, mas teremos 
mais qualidade de vida.


