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O FUTURO DOS EMPREGOS

Emprego, Competências, e 
Estratégias da Força de Trabalho 
para a  4ª Revolução Industrial



É uma fundação sem fins lucrativos que reúne os principais políticos, empresários e líderes 
da sociedade para moldar as prioridades globais, regionais e industriais.

FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL



ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE GLOBAL - BRASIL

Ranking 2014 2015

Brasil 57ª posição 75ª posição



ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE GLOBAL - SUÍÇA

Ranking 2014 2015

Suíça 1ª posição 1ª posição



COBERTURA DA PESQUISA

Panorama da amostra por cobertura geográfica

COBERTURA DA PESQUISA



O desenvolvimento nos campos da Inteligência Artificial e Aprendizado Computacional, 
Robótica, Nanotecnologia, Impressão 3D e Genética e Biotecnologia estão se 
interconectando e acelerando um ao outro, constituindo o que se chama a 4ª revolução 
industrial.

Condutores Tecnológicos

CONDUTORES DA MUDANÇA

Internet móvel, tecnologia de nuvem

Poder de processamento, Big Data

Novas  fontes de energia e tecnologias

Internet das Coisas

Economia Colaborativa, crowdsourcing

Robótica, transporte autônomo

Inteligência Artificial

Manufatura avançada, impressão 3D

Materiais avançados, biotecnologia



A trajetória dos prazos de impacto de certos condutores da mudança diferem entre 
indústrias e é moldado pela natureza específica do modelo de negócio de cada setor.

Entretanto, independentemente da indústria específica ou do condutor da mudança, é 
evidente que o ritmo de transformação das indústrias como um todo é sem precedentes.

Mudanças disruptivas em setores da indústria já estão reconfigurando modelos de negócio e 
conjuntos de competências. Essa interferência continuará nos próximos 5 anos.

Impactos a serem observados até 2020

PRAZO PARA OS IMPACTOS



O relatório aponta para uma perda total de 7,1 milhões de postos 
de trabalho devido as drásticas mudanças no mercado de trabalho 
no período 2015-2020. Os cargos mais afetados estão relacionados 
a atividades Administrativas e de rotina em escritórios.

No mesmo período, serão gerados 2 milhões de novos empregos, 
principalmente nas áreas de Computação e Matemática e 
Arquitetura e Engenharia. 

TENDÊNCIAS DO EMPREGO



EFEITOS DOS CONDUTORES DA MUDANÇA NOS EMPREGOS



PERSPECTIVAS DE EMPREGO



O estudo revelou que há dois tipos de novos cargos e funções que terão importância crítica, 
independentemente do ramo da indústria, no ano de 2020:

• Analista de Dados: ajudará as empresas a terem 
insights, filtrando a grande torrente de informações 
provocadas pela novas tecnologias. Esse cargo não se 
restringirá somente à área de Tecnologia da Informação, 
ele atenderá uma ampla gama de indústrias conforme 
elas forem se adequando à evolução digital.

• Representante de Vendas: responderá pela 
comunicação com os clientes, sejam eles empresas, 
governo ou consumidores. O público-alvo das empresas 
precisa receber orientação quanto às tecnologias 
inovadoras que estarão incorporadas a seus produtos.

TENDÊNCIAS DO EMPREGO



Estabilidade das Competências Profissionais, 2015 - 2020

Muitas indústrias poderão ter demanda por funções de difícil recrutamento devido a 
mudança e a instabilidade das competências em muitos dos cargos existentes hoje.

ESTABILIDADE DAS COMPETÊNCIAS



Em 2020, mais de um terço das competências exigidas não serão as mesmas consideradas 
essenciais nos dias de hoje. As competências sociais, como persuasão, inteligência
emocional e capacidade de ensinar terão alta demanda, por isso as habilidades técnicas 
precisarão ser complementadas.

Mudança na demanda por competências principais entre 2015 e 2020

ESTABILIDADE DAS COMPETÊNCIAS



O aumento do poder da computação e da consequente 
transferência de informações tornou possível prever as 
mudanças no mercado de trabalho quase que em tempo real.

Um exemplo disso é o LinkedIn, uma plataforma que reúne 
talentos de diversas áreas e especialidades. Milhares de 
trabalhadores adicionaram todo tipo de informação pessoal e 
profissional que agora pode ser mensurada e estudada afim de 
aumentar a velocidade de antecipação das mudanças e 
aprimorar o planejamento da mão de obra.

Desde 2013, o LinkedIn oferece um sistema de monitoramento 
de páginas de empresa: o LinkedIn Analytics. Essa ferramenta 
permite, entre outras coisas, o acompanhamento das principais 
características dos perfis profissionais que têm contato com a 
página da empresa.

MAPEANDO O SUPRIMENTO DE COMPETÊNCIAS



LinkedIn Analytics -Vídeo



O gráfico a seguir mostra como as competências mais comuns reportadas no LinkedIn por 
Engenheiros Mecânicos variam entre diferentes indústrias.

A cor azul escuro 
na Área 1 do 
gráfico mostra que 
os Engenheiros 
Mecânicos que 
trabalham em 
diversos setores da 
Indústria de 
Transporte 
possuem 
competências e 
utilizam recursos 
similares.

MAPA DE COMPETÊNCIAS



Ele também 
mostra que as 
habilidades desses 
engenheiros 
diferem  das dos 
Engenheiros 
Mecânicos que 
trabalham na 
Indústria da Saúde 
(Área 2) ou nos 
setores de Energia 
e de Infraestrutura 
(Áreas 3 e 4).

MAPA DE COMPETÊNCIAS



Rastreando as 
competências que 
foram 
recentemente 
adicionadas aos 
perfis do LinkedIn, 
é possível 
identificar quais 
competências 
estão em 
crescimento em 
determinadas 
indústrias e 
localidades.

MAPA DE COMPETÊNCIAS



• Utilizar técnicas de análise de dados

• Repensar os sistemas educacionais

• Incentivar a aprendizagem ao longo da vida

• Colaboração Público-Privada e entre indústrias

AÇÕES RECOMENDADAS



INDÚSTRIA 4.0



INDÚSTRIA 4.0 – EVOLUÇÃO

Indústria 1.0 Indústria 2.0 Indústria 3.0 Indústria 4.0

• Final do século XVIII
• Motores a vapor
• Motores a água
• Mecanização da 

produção

• Início do século XX
• Motores elétricos
• Produção em massa
• Divisão do trabalho

• Início dos anos 1970
• Eletrônica
• Tecnologia da informação
• Automação da produção

• Hoje em dia
• Sistemas físico-cibernéticos
• Automação inteligente
• Modularidade



A Indústria 4.0 conta com seis princípios tecnológicos. Esses princípios apoiam as empresas
na identificação e implementação dos cenários. São eles:

• Interoperabilidade: a habilidade de sistemas físico-cibernéticos (transporte de peças, 
estações de montagem e produtos), humanos e Fábricas Inteligentes em se conectarem e 
se comunicarem entre si via Internet das Coisas e Internet de Serviços.

• Virtualização: uma cópia virtual da Fábrica Inteligente criada a partir da conexão de 
sensores de dados (que monitoram processos físicos) a modelos de plantas virtuais e 
modelos de simulação.

• Descentralização: a habilidade de sistemas físico-cibernéticos tomarem decisões próprias
em tempo real nas Fábricas Inteligentes.

• Capacidade: a capacidade de coletar e analisar dados e gerar soluções imediatamente.

• Orientado a Serviços: oferta de serviços (de sistemas físico-cibernéticos, humanos ou
Fábricas Inteligentes) via Internet dos Serviços.

• Modularidade: adaptação flexível das Fábricas Inteligentes aos requisitos de mudança 
através da substituição ou ampliação de módulos individuais

INDÚSTRIA 4.0 – PRINCÍPIOS TECNOLÓGICOS

Fonte:



O Institute for the Future, organização não governamental que estuda tendências em 
inovação, listou as características que serão indispensáveis aos profissionais da era da 
digitalização:

• Senso-crítico: com computadores e robôs assumindo os trabalhos mecânicos, haverá 
mais demanda por profissionais capazes de ter ideias inovadoras, tomar decisões e 
avaliar riscos.

• Utilização de novas mídias: o profissional da era digital deve estar conectado com as 
recentes formas de comunicação. E usa essas ferramentas para produzir e compartilhar 
informação.

• Inteligência social: em ambientes digitalizados, trabalhar em equipe e relacionar-se bem 
com funcionários de áreas e hierarquias diferentes serão características cada vez mais 
valorizadas.

• Flexibilidade: a capacidade de se adaptar a situações diferentes é essencial em 
ambientes de trabalho em constante processo de mudança.

• Capacidade de abstração: na era da Big Data, compreender e traduzir conceitos e dados 
será um diferencial valorizado pelas empresas.

INDÚSTRIA 4.0 – PERFIL DO NOVO PROFISSIONAL 

Fonte:



• Competência cross-cultural: o profissional do futuro deve se relacionar e trabalhar com 
pessoas de diferentes países e culturas de maneira eficiente.

• Interdisciplinaridade: à medida que as equipes se tornam multidisciplinares e globais, 
essa competência será cada vez mais valorizada. Um engenheiro que desenvolve peças 
de automóveis, por exemplo, poderá pensar em adaptações no design que levem à 
redução do tempo ou custo de fabricação.

• Colaboração a distância: não basta ser capaz de trabalhar com equipes multidisciplinares 
e multiculturais. É preciso conseguir criar conexões, tanto presencial quanto 
virtualmente, sem perder o foco nos resultados.

• Priorização: com um número de informações sempre maior e disponível a qualquer hora 
e em qualquer lugar, terão destaque os profissionais que forem capazes de filtrar, reter e 
aproveitar apenas o que é importante.

INDÚSTRIA 4.0 – PERFIL DO NOVO PROFISSIONAL

Fonte:



INDÚSTRIA 4.0 – INTERNET DAS COISAS



Componentes das instalações de produção comunicam-se em redes
inteligentes e descentralizadas - importância da sensorização

Sistemas de TI

INDÚSTRIA 4.0 – CENÁRIO TÍPICO



Plano de 
Execução da 
Manufatura

fazer 2 
furos

…..

fazer 2 
furos
…..

próximo
…..

Centro de Usinagem Centro de Usinagem

INDÚSTRIA 4.0 - MUDANÇAS

Do hierárquico ao descentralizado, rede inteligente

hoje futuro
Automação baseada em

Sistemas Físico-cibernéticos
Pirâmide da 
Automação

Nível da Empresa

Nível da Fábrica

Nível do Processo

Nível do Controle

Nível do Campo



QUALIFICAÇÃO PARA INDÚSTRIA 4.0

… entender a indústria 4.0

Por favor, verifique os freios
nos próximos 2 dias

Eu tenho espaço para 
armazenar o pedido

do Sr. LeeO pedido do 
Sr. Lee está Pronto

Estou a caminho
para buscá-lo!

O serviço está
agendado para 

amanhã, às 9 am

Estudantes e trainees precisam ser capazes de...



ESTRATÉGIAS DO SENAI PARA FORMAR O PROFISSIONAL 4.0ESTRATÉGIAS DO SENAI PARA FORMAR O PROFISSIONAL 4.0



MUDANÇAS NO MUNDO DO TRABALHOMUDANÇAS NO MUNDO DO TRABALHO

Novo Aluno
Novo 

Profissional
Novas 

Tecnologias
Novo Mundo 
do Trabalho

O SENAI está atento e acompanha as 
mudanças no mundo do trabalho



APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVAAPRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

CurrículoCurrículoCurrículo MetodologiaMetodologiaMetodologia

TecnologiaTecnologiaTecnologia



DESTAQUE NAS CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃODESTAQUE NAS CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

Instalação, em 2017, de novo Centro Tecnológico 
de  Ciências da Computação em São Caetano do 
Sul com ênfase no desenvolvimento de 
aplicativos, big data e computação em nuvem.



DESTAQUE NAS CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃODESTAQUE NAS CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

O centro contará com um espaço de inovação e 
empreendedorismo, ambiente integrado e 
colaborativo equipado com todo os tipos de 
recurso para a concretização das ideias dos 
usuários.

O espaço será aberto ao público, estimulando 
ainda mais o espírito maker (faça você mesmo).  



FOCO NA INDÚSTRIA 4.0FOCO NA INDÚSTRIA 4.0

Inauguração de nova Escola SENAI de 
mecatrônica em São Caetano do Sul para 
formação profissional de técnicos e tecnólogos 
com ênfase em Indústria 4.0.

A unidade está equipada com o que há de mais 
moderno na área de controle e automação e sua 
estrutura foi inteiramente planejada para 
atender a esta finalidade.



PÓS-GRADUAÇÃO EM INTERNET DAS COISASPÓS-GRADUAÇÃO EM INTERNET DAS COISAS

Criação de curso de pós-graduação em
Internet das Coisas (IoT) na Escola SENAI 
Mariano Ferraz, na Vila Leopoldina.

O curso será presencial, com duração de 
360 horas e utilizará a metodologia de 
aprendizagem baseada em projetos 
(Project Based Learning – PBL), num 
modelo hands-on.

Durante o curso, o aluno realizará projetos 
práticos , alinhados com a realidade 
industrial.

Início : Julho 2016




