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SAIBA MAIS

Distribuição
dos trabalhadores

85 º Geofísico espacial 10%
86º Astrônomo 10%
87º Tecnólogo em

ga s t r o n o m i a
10%

88º Engenheiro eletricista
de projetos

10%

89º Adestrador de animais 10%
90º Q uímico 10%
91º Sushiman 10%
92º Chefe de cozinha 10%
93 º Produtor de texto 11%
94º Controlador de tráfego

aéreo
11%

95 º J o r n a l i s ta 11%
96º Cabeleireiro 11%
97º Técnico em mixagem e

masterização de áudio
13%

98º Instrutor de voo 13%
99º Bailarino 13%
100º Arquiteto urbanista 13%

P R O F I S SÃO /
O C U PAÇÃO

P R O B A B I L I DA D E
DE AUTOMAÇÃO

YURI OLIVEIRA DE LIMA PESQUISADOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

“Tecnologia será obrigatório”
Os dados divulgados podem

servir de reflexão para
quem está prestes a ingres-

sar no mercado de trabalho e ain-
da não bateu o martelo sobre a car-
reira que deseja seguir.

Assim como para os pais que
pensam em um futuro promissor
para os filhos que cursam o ensino
fundamental ou médio, mas em
um piscar de olhos estarão dispu-
tando uma vaga de emprego.

Quem reforça essa tendência e
fala para esse público é o pesquisa-
dor do Laboratório do Futuro, do
Instituto Alberto Luiz Coimbra de
Pós-Graduação e Pesquisa de En-
genharia, da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ),
Yuri Oliveira de Lima.

A TRIBUNA – O que diz para o
jovem que não quer errar na es-
colha de uma carreira?

YURI LIMA – Acho que o jovem
que vai ter um longo período de
trabalho pela frente e que tende a
ser impactado ainda mais por essa
transformação tecnológica, se a
gente comparar com quem está
mais para o final da carreira, tem
condição de tomar uma decisão
mais assertiva.

O que a gente pode dizer para
esse jovem ou aos pais que estão
olhando para esse cenário que pa-
rece um pouco assustador são
duas coisas: primeiro, que a deci-
são com relação a carreira vai ter
que ser baseada não só no que a
gente passou antigamente para es-
colher uma profissão.

> Pode dar mais detalhes?
De pegar o conhecimento das

pessoas ao redor, de perguntar pa-
ra os pais e professores sobre o que
eles acham de determinada profis-
são; de dar uma lida no Guia do Es-
tudante para ver o que é cada ocu-
pação; de interagir com o profis-
sional da área; de fazer o teste vo-
cacional. Esses futuros profissio-
nais terão que ir além.

> Em que sentido?
Devem começar a observar jus-

tamente estatísticas, dados que di-
zem não só sobre a probabilidade
de automação para os próximos
anos, mas também que observem
pelo lado da demanda, ou seja,
quanto determinado setor vai ser
demandado no País.

Outra questão importante que o
jovem precisa entender é que
quando ele chegar ao curso técni-
co ou em uma graduação ele não
vai conseguir estudar dois, quatro,
cinco anos e entrar em uma em-
presa e ter aquela atividade para o
resto da vida.

DIVULGAÇÃO COPPE

YURI OLIVEIRA DE LIMA disse que é importante que os pais permitam que as crianças lidem com a tecnologia

Isso já está mudando porque a
velocidade na adoção de tecnolo-
gias é muito alta. Quando surge
uma tecnologia na China, por
exemplo, ela chega aqui com uma
velocidade muito grande, se com-
parada com antigamente, com as
primeiras revoluções industriais,
quando levava centenas de anos
para chegar uma máquina a vapor.

O jovem precisa ter a noção que,
conforme a economia vai sofrendo
essa transformação digital, essa di-
fusão de novos modelos vai fican-
do cada vez mais rápida.

Então, não dá para esperar, esco-
lher uma carreira e dizer: 'Eu vou
ter isso aqui a vida inteira em uma
empresa e estou resolvido.' Esse ti-
po de trajetória vai se tornar cada
vez mais raro.

Será difícil ter uma ocupação
que seja impactada em nada. Todo
mundo vai ter que aprender a lidar

com a tecnologia de alguma forma.
Esse aprendizado vai ser algo cada
vez mais necessário no mercado.

> Nessa era 4.0, os pais devem
limitar o uso de ferramentas di-
gitais dos filhos ou devem in-
centivá-los, já que a tecnologia é
o futuro das profissões?

Os especialistas, pedagogos e os
próprios pais não estão errados em
pedir que se tenha um certo limite
no uso dessas ferramentas até por
questão de saúde da criança.

É fato que elas terão que lidar
com a tecnologia, mas precisam
também saber se relacionar com
outras pessoas. Não podem só vi-
ver o lado virtual.

Tem várias escolas que fazem
um bom trabalho no sentido de in-
cluir a tecnologia dentro do pro-
cesso ensino-aprendizagem, mas
acho que isso não elimina esses li-
mites que são necessários.

É importante que os pais permi-
tam que essas crianças lidem com
a tecnologia, com limites, claro,
que coloquem essa nova geração
no lugar em que ela deveria estar
no sentido de conhecer as tecnolo-
gias, mas o bom senso continua va-
lendo. Eles devem monitorar o
conteúdo que os filhos estão aces-
sando quando usam a internet ou
as redes sociais, por exemplo.

ANÁLISE

“As pessoas mudam.
O tempo não para”

“Estamos iniciando uma fase
em que a tecnologia e as profis-
sões irão se fundir, principal-
mente com o uso de novas fer-
ramentas de inteligência artifi-
cial (IA).

As Revoluções são períodos
de mudanças sociais e que alte-
ram significativamente os mo-
dos de agir, de pensar, de traba-
lhar, ou seja, de viver.

A Revolução Digital exige do
profissional a necessidade do
desenvolvimento de conheci-
mento multidisciplinar, com uma
atuação integrada e ampla.

O futuro do trabalho é um dos
assuntos mais urgentes, já que
exige uma transformação do
profissional que deve incorporar
um modo de agir relevante aos
negócios e empresas 4.0.

Algumas habilidades impres-
cindíveis a esse novo profissio-
nal são: criatividade na resolu-
ção de problemas; pensamento
crítico; flexibilidade; mentalida-
de digital e ser humano.

Profissões repetitivas e buro-
cráticas estão com os dias con-
tados e esse novo profissional
encontrará o seu lugar com foco
no trabalho criativo, em lidar
com situações imprevisíveis,
com o senso crítico afinado, ge-
rindo as emoções adequada-
mente para enfrentar os proble-
mas do mundo. Isso é humano.

As necessidades se transfor-
mam. As pessoas mudam. O
tempo não para.”

Renata Schimidt
G asparini,

especialista em Direito
do Trabalho e Digital

60 %
Alto

RISCO DE AUTOMAÇÃO

18%
Mé d i o

22%
B a i xo

Por Sexo

M U L H E R ES
69,7 %

HOMENS
6 2,5 %

Por nível educacional
Analfabeto 82%
Ensino fundamental
incompleto

78 %

Ensino fundamental
completo

77%

Ensino médio incompleto 79 %
Ensino médio completo 7 3%
Ensino superior incompleto 69 %
Ensino Superior completo 37 %
Me s t ra d o 19 %
D o u t o ra d o 12%

Por faixa etária
10 a 15 anos 87 %
16 a 24 anos 80%
25 a 29 anos 70 %
30 a 39 anos 65%
40 a 49 anos 64%
50 a 64 anos 65%
65 ou mais 63 %

Por setor econômico
Agricultura, silvicultura
e pesca

80%

Co m é r c i o 75 %
Indústria manufatureira 74 %
Co n s t r u ç ã o 60%
Indústria extrativista 68%
Serviços públicos 67 %
Ser viços 65%
Administração pública 49 %

Maioria das vagas em risco
Mais de 27 milhões de trabalha-

dores com carteira assinada em to-
dos os 5.570 municípios do País se-
rão impactados pela automação
nos próximos 20 anos. No Espírito
Santo, o percentual de 60% de im-
pacto corresponde a 540 mil em-
pregos formais.

Os dados fazem parte do levan-
tamento “O Futuro do Emprego”,
do Laboratório do Futuro, da Uni-

versidade Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ).

“Os trabalhos repetitivos, como
cobrador de ônibus, operador de
caixa, telefonista tendem a desa-
parecer mesmo. Esses profissio-
nais terão que se readequar ao
me rca do”, afirmou a vice-presi-
dente da Associação Brasileira de
Recursos Humanos (ABRH-ES),
Neidy Christo.

Soraya Gervásio, que é consulto-
ra de empresas e professora de
cursos na área de gestão de negó-
cios, destacou que os governos fe-
deral, estaduais e municipais terão
que oferecer cursos à população
de baixa renda.

“O que vamos observar são vá-
rios cursos gratuitos que o gover-
no terá que oferecer a essas pes-
soas em busca dessa qualificação”.

Fo n t e : Relatório técnico “O Futuro do Emprego
no Brasil: estimando o impacto da automação”,
do Laboratório do Futuro, COPPE/UFRJ

*Na relação completa, que está no
relatório “O Futuro do Emprego”,
constam mais de 50 especialida-
des médicas especificadas.

“O jovem precisa
entender que, ao

chegar ao curso, não vai
conseguir estudar, entrar
numa empresa e ter
essa mesma atividade
durante toda sua vida”


