
1Relatório Pesquisa Retrabalho - TERA

Uma investigação sobre o futuro do trabalho e o impacto da tecnologia 
nas pessoas e organizações do amanhã.
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Neste	mundo,	nada	permanece	no	mesmo	por	lugar	muito	tempo.	A	vida	é	fluxo:	sua	natureza	é	a	

da	impermanência.	Como	todos	sabemos	-	e	a	filosofia	budista	nos	ensina	há	milênios	-	entender	

esta dinâmica no nível intelectual não diminui a ansiedade, o medo e a resistência à mudança que 

sentimos sempre que ela acontece. 

Na história da humanidade, durante milhares e milhares de anos, as maiores mudanças - que foram 

além das vidas individuais e reorientaram todas as relações humanas - aconteceram de forma 

lenta e gradual. Aí veio a era industrial e tudo começou a acelerar. Até que, nos últimos 25 anos, 

com a chegada da internet comercial, parece que entramos no modo fast forward de viver - como 

num	filme	em	que	mal	conseguimos	ver	os	personagens,	apenas	seus	movimentos	frenéticos	e	

desenfreados. 

Enquanto escrevo este texto, smartphones com alta capacidade de processamento, conectividade 

a	qualquer	hora,	armazenamento	de	dados	em	nuvem	e	inúmeros	produtos	e	serviços	acessíveis	

digitalmente,	se	combinam	para	nos	colocar	no	limiar	de	uma	nova	fase	-	a	da	inteligência	artificial,	

automação e ascensão de sistemas inteligentes. O resultado, na perspectiva do consumidor, será 

a	massiva	personalização	de	experiências;	na	perspectiva	dos	negócios,	a	possibilidade	de	atender	

a nichos e necessidades antes impensáveis, a um custo muito baixo e com altíssimo potencial de 

escala.

Esse contexto é inevitável e irreversível. Enquanto tentamos entender os benefícios e as 

consequências negativas das tecnologias atuais, a maior parte das tecnologias que vão permear 

nossa vida daqui a 30 anos ainda nem foram inventadas. Por isso, mesmo com tantos momentos 

de absoluto deslumbramento diante das possibilidades positivas de mudança, pode ser bem 

angustiante acompanhar o ritmo de transformação do mundo que conhecemos. 

Apresentação
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Quando	se	trata	do	impacto	da	tecnologia	no	trabalho,	a	questão	fica	mais	delicada.	Afinal,	

seremos	capazes	de	ter	uma	vida	produtiva	num	mundo	em	que	máquinas	e	sistemas	inteligentes	

provavelmente	terão	melhor	desempenho	do	que	nós	em	muitas	das	tarefas	que	realizamos	

hoje?	Será	preciso	uma	mudança	completa	de	mindset	para	manter	o	equilíbrio,	a	lucidez	e,	

principalmente, para ser protagonista nesta era digital da humanidade, que afetará todas as 

pessoas, áreas de conhecimento e instituições, em todos os cantos do planeta. 

Acreditamos	que	mapear	os	futuros	possíveis	do	trabalho	e	das	organizações	é	fundamental	para	

criar modelos de educação que possam dar oportunidade para milhões de pessoas. Sobretudo, 

acreditamos que entender as regras do jogo atual é importante para que todos possam se 

preparar para uma vida produtiva em um futuro incerto. 

ReTrabalho é uma investigação inédita no Brasil, que busca descobrir como o avanço da 

tecnologia em todas as camadas da sociedade está transformando a relação das pessoas com 

o	trabalho;	quais	são	as	competências	mais	valorizadas	nos	profissionais	do	futuro;	e	como	as	

empresas estão mudando a forma de trabalhar para atrair e reter talentos. 

Como	fica	claro	no	estudo,	todos	nós	já	estamos	sendo	impactados	-	e	precisamos	nos	unir	para	

refletir,	debater	e	entender	como	os	sinais	de	hoje	estão	desenhando	o	trabalho	e	a	sociedade	de	

amanhã. Quanto mais pessoas tiverem papel ativo nesta revolução sem precedentes, maiores as 

chances	de	termos	um	futuro	em	que	a	tecnologia	seja	utilizada	para	o	bem	-	e	que	todos	possam	

aproveitar	seus	benefícios	sem	que	ninguém	fique	para	trás.	

Leandro Herrera

Fundador & CEO da Tera

Contribuir para que milhões de pessoas possam 
viver esta transição da forma mais produtiva e 
positiva possível é a missão da Tera. 
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Entender para Inspirar

Ao contrário do que se pensa, a Transformação Digital das 

empresas e dos mercados não é uma revolução guiada 

pela tecnologia. Toda essa mudança está acontecendo com 

base em uma mudança radical no mindset das pessoas. 

É essencialmente um movimento centrado nos humanos, 

tendo as “máquinas" como facilitadores e aceleradores do 

processo.

Por isso, nada mais importante do que mergulhar fundo 

para entender o impacto da Transformação na vida dos 

profissionais	brasileiros.	Como	isso	está	acontecendo?	

Como	as	pessoas	têm	enfrentado	os	desafios	que	estão	

surgindo? Como estão se preparando?

O	estudo	que	aqui	apresentamos	tem	por	objetivo	fazer	

mais	do	que	só	uma	fotografia	do	cenário	atual.	Queremos	

apontar caminhos e inspirar pessoas a entrar de cabeça 

nesse novo paradigma, para que juntos possamos construir 

o futuro do que hoje entendemos por trabalho.

Caio Casseb

Fundador da Scoop&Co
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Resumo dos achados

A transformação digital já é amplamente percebida no mundo do trabalho. 
A	maioria	das	empresas	(86%)	e	dos	profissionais	(85%)	consultados	afirmaram	que	o	impacto	da	

inovação tecnológica já afetou total ou parcialmente seu trabalho nos últimos cinco anos. Mais da 

metade	das	empresas	(56%)	afirma	que	as	mudanças	já	afetaram	totalmente	o	negócio.

O sentimento geral é otimista. 
Mais	de	88%	das	pessoas	se	diz	empolgada	com	a	chegada	da	tecnologia	no	trabalho	e	mais	de	

86%	está	confiante	de	que	essa	transformação	vai	gerar	cenários	positivos	para	o	seu	trabalho.	Nas	

empresas, 83% é entusiasta da mudança.

Muitos profissionais acham que estão capacitados, mas não estão. 
Percebemos	um	contraste	entre	a	expectativa	otimista	desses	profissionais	e	seu	conhecimento	

efetivo	das	ferramentas	necessárias	para	encarar	o	desafio	da	transformação	digital	no	trabalho.	

Entre	os	profissionais	que	se	declararam	capacitados	digitalmente,	12%	não	conhecia	nenhuma	das	

competências técnicas listadas e 30% disseram não possuir nenhuma delas. A mudança de mindset 

necessária para encararmos essa revolução no trabalho começa pelo reconhecimento de que a 

maioria de nós não está tão preparada assim.

O impacto vai chegar para todos. 
Os	perfis	de	quem	foi	impactado	negativamente	e	quem	não	foi	são	similares	em	todos	os	recortes.	

É apenas uma questão de tempo até a onda de transformação alcançar todos os mercados e 

profissionais	-	quem	acha	que	já	está	capacitado	e	não	buscar	se	atualizar	continuamente,	será	

pego de surpresa.

As empresas enfrentam desafios para se adaptar. 
37%	das	empresas	disseram	que	estão	inseguras	e	têm	dificuldade	de	administrar	o	processo	de	

transição para o mundo que já chegou. Mais da metade (54%) entende que desenvolver uma área 

digital é necessário para a sobrevivência da empresa e, apesar de 81% já investir em um algum 

processo	de	digitalização,	71%	não	têm	budget	pré-aprovado	para	os	próximos	2	anos	e	73%	ainda	

não têm um projeto ou programa para atrair talentos digitais.
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As empresas precisam direcionar o caminho.
	O	papel	das	empresas	é	importante	na	definição	de	quais	são	as	competências	mais	relevantes	e	

prioritárias	para	seus	colaboradores	se	atualizarem.	Porém,	enquanto	no	“C-level”	a	necessidade	de	

transformação	está	mais	clara	e	as	lideranças	dizem	que	incentivam	a	busca	por	comportamentos	

digitais (77%), nos níveis mais baixos (gerentes, analistas) esse impulso top-down não está sendo 

percebido:	apenas	50%	dos	colaboradores	percebem	algum	incentivo.

O digital vai além de competências técnicas, é um comportamento. 
Os	times	de	RH	estão	usando	novas	abordagens	para	atrair	e	contratar	talentos	adaptados	ao	

fluxo	digital	do	trabalho.	As	habilidades	mais	demandadas	são	“Criatividade	e	inovação”(73%)	

e	“Trabalho	em	equipe	/	Gestão	de	conflito	/	Gestão	de	pessoas”(54%).	Entre	os	profissionais,	

a principal motivação para aprender uma nova competência técnica digital é tornar-se um 

“profissional	multidisciplinar”	(48%),	à	frente	de	outras	motivações	como,	por	exemplo,	aumentar	a	

remuneração (24%). 

Novas formas de aprender
Poucos	profissionais	vêm	optando	pela	educação	formal	(graduação	e	pós-graduação)	na	busca	de	

desenvolver	suas	capacidades	digitais.	A	maior	parte	lê	livros	(60%),	faz	curso	de	aprimoramento	

em sua área (57%) ou frequenta eventos e palestras (46%). 

Aprendizado contínuo é essencial. 
Tanto quem está há anos no mercado quanto quem está chegando agora precisa 

estar preparado para continuar aprendendo, qualquer que seja o cargo ou setor. 

A	transformação	digital	exige	uma	atitude	de	“eterno	novato”	e	cada	vez	mais	os	

profissionais	precisarão	buscar	cursos,	livros,	eventos	e	diversas	outras	oportunidades	

de	atualização	para	conseguir	lidar	com	o	novo	fluxo	de	informações	que	está	

moldando o futuro do do trabalho.
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A revolução digital está 
transformando o trabalho

01
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A	divisão	entre	“quem	trabalha	com	tecnologia”	e	“quem	não	trabalha	com	tecnologia”	está	se	

apagando.	Estamos	entrando	na	fase	do	profissional	híbrido,	que	combina	conhecimentos	de	

negócios, habilidades socioemocionais e competências técnicas para liderar projetos, times e 

empresas. Nos Estados Unidos, o	crescimento	médio	de	vagas	para	profissionais	híbridos	foi	de	

56% ao ano*.

Para	alcançar	o	máximo	potencial	que	as	recentes	inovações	tecnológicas	trazem,	cada	vez	mais	

será	necessário	combinar	tarefas	feitas	por	pessoas	e	tarefas	realizadas	por	máquinas	e	algoritmos.	

Avanços	como	a	internet	móvel	de	alta	velocidade,	a	inteligência	artificial,	a	computação	na	nuvem	

e a análise de big data estão moldando uma Quarta Revolução Industrial, que ditará o ritmo e as 

regras de funcionamento de todos os setores num futuro nada distante.

Nesse contexto, as empresas estão adotando processos e tecnologias emergentes para alcançar 

níveis	mais	elevados	de	eficiência	de	produção	e	consumo,	expandir	para	novos	mercados	e	

competir em produtos e serviços recém-criados para uma base global de consumidores composta, 

cada	vez	mais,	por	nativos	digitais.	

As respostas da pesquisa nos indicam a velocidade com que essa revolução digital está 

transformando	o	mundo	do	trabalho,	qual	é	a	expectativa	das	empresas	e	profissionais	e	quais	são	

os	perfis	que	já	estão	sentindo	as	primeiras	mudanças.

“O futuro do emprego será feito por vagas que 
não existem, em indústrias que usam tecnologias 
novas, em condições planetárias que nenhum ser 

humano já experimentou”
 

David Ritter

https://www.burning-glass.com/wp-content/uploads/Blurring_Lines_Hybrid_Jobs_Report.pdf
https://www.burning-glass.com/wp-content/uploads/Blurring_Lines_Hybrid_Jobs_Report.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_4.0
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1.1 - A força do impacto

Quando	perguntamos	para	profissionais	e	empresas	como	descreveriam	o	impacto	da	tecnologia	

em	sua	carreira	e	trabalho,	86%	das	empresas	e	85%	dos	profissionais	disseram	que	já	foram	

impactados, total ou parcialmente, nos últimos anos. 

Mais	da	metade	das	empresas	(56%)	afirmou	que	a	inovação	tecnológica	já	afetou	totalmente	o	

negócio. Isso é igual para empresas de todos os setores pesquisados, que incluem X, Y, Z. 

GRÁFICO

Como você descreveria
o impacto da inovação
tecnológica na sua carreira
e no seu trabalho nos 
últimos 5 anos?

41,2%

9,6%5,1%

44,1%

A inovação tecnológica já afetou totalmente a minha carreira

A inovação tecnológica já teve alguma influência sobre a minha carreira

A inovação tecnológica não afetou a minha carreira e não acredito que afetará

A inovação tecnológica ainda não afetou minha carreira, mas acredito que afetará em um futuro próximo
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1.2 - Expectativa e Sentimento

Para a maioria das pessoas, a perspectiva sobre o futuro do trabalho é animadora. 

Mais	de	88%	dos	profissionais	se	dizem	empolgados	com	a	chegada	da	tecnologia	no	trabalho	e	

mais	de	86%	estão	confiantes	de	que	essa	transformação	vai	gerar	cenários	positivos	para	seu	

trabalho.

A	maioria	das	empresas	(83%)	também	é	entusiasta,	mas	elas	não	estão	tão	confiantes	assim:	37%	

responderam	que	estão	inseguras	e	têm	dificuldade	de	administrar	o	processo	de	transição	para	a	

economia digital. 

Como você descreveria
seu interesse no impacto 
da tecnologia em sua carreira 
e no futuro do seu trabalho?

11%

88,4%

Empolgado com o novo mundo de possibilidades

Pouco interessado no futuro e mais preocupado com 
minhas entregas do dia a dia

Base: 981 respondentes Base: 981 respondentes

Confiante e que vou me adaptar à nova realidade

Inseguro por não saber o que esperar

Como você descreveria 
a sua preocupação 
em relação ao impacto 
da tecnologia em sua 
carreira e no futuro
do seu trabalho?

13%

86,6%
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Desinteressados: estamos
mais preocupados com 
as demandas do dia a dia

Como você melhor descreveria o interesse da sua empresa em 
relação ao impacto da tecnologia nas relações de trabalho?

17% Entusiastas: procuramos
facilitar as possibilidades 
de inovação impulsionadas 
pelas tecnologias futuras

83%

Inseguros: temos 
dificuldades em administrar
o processo de transição para 
o futuro que já chegou

Como você melhor descreveria a preocupação da sua empresa 
em relação ao impacto da tecnologia nas relações de trabalho?

37% Confiantes: sentimos
que estamos bem 
preparados para 
a era digital

63%
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1.3 - Quem será impactado

Quando	perguntamos	aos	profissionais	se	já	sentem	impactos	negativos	da	tecnologia	em	suas	

carreiras,	mais	de	75%	afirmou	que	não.	

Os demais 25% já sentiram algum impacto negativo, como perder uma promoção ou até o emprego. 

A	grande	maioria	desses	profissionais	impactados	negativamente	deixou	de	participar	de	projetos	

importantes.

Quando	comparamos	os	perfis	de	quem	foi	impactado	negativamente	e	quem	não	foi,	uma	

surpresa:	os	dois	perfis	são	muito	parecidos	em	todos	os	recortes	demográficos,	como	idade,	cargo,	

setor e formação. 

Com	isso,	cai	o	mito	do	“preparado	digitalmente”:	quem	se	considera	capacitado	digitalmente	

apenas	não	foi	ainda	desafiado	pelas	reais	mudanças	da	transformação	digital	no	trabalho.	

É	apenas	uma	questão	de	tempo!	A	onda	de	transformação	alcançará	todos	os	profissionais	-	do	

CEO ao estagiário recém-formado - e muitos deles, achando que já estão capacitados, serão pegos 

de surpresa.

Sim, perdi o meu emprego

0.6%
8,3%

0,7%

15,3%

Você sente que sua 
carreira foi impactada?

Não, pois já 
me considero

19,3%

Não, pois apesar
de não ser

19,3%

Sim, me afetou
de outras formas

Sim, deixei 
de ser promovido

Sim, deixei 
participar de projetos
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Desafios da transformação
02
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“Esta não é uma corrida contra as máquinas. Se 
corrermos contra elas nós vamos perder, esta é 

uma corrida com as máquinas.” 

Kevin Kelly

Apesar	de	profissionais	e	empresas	verem	cada	vez	mais	claramente	que	a	tecnologia	vai	impactar	

quase tudo no mundo do trabalho, não está claro como nem quando esse impacto vai chegar para 

cada	um	-	e	muita	gente	está	com	dificuldade	de	acompanhar	o	ritmo	da	mudança.

As empresas querem estar preparadas para sobreviver à transformação, mas nem sempre é fácil 

saber por onde começar.

2.1 - Percepção vs. Realidade

Dos	¾	de	profissionais	que	disseram	que	a	transformação	digital	não	impactou	sua	carreira,	a	

grande	maioria	(75%)	afirmou	que	se	considera	capacitada	digitalmente.
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Quando buscamos entender como está essa capacitação, descobrimos que, apesar de otimistas, 

eles	não	demonstram	ter	proficiência	em	muitas	das	competências	técnicas	mais	buscadas	por	

empregadores no mundo, essenciais para um modelo de negócios bem sucedido no futuro do 

trabalho transformado pela tecnologia digital. eles não estão tão preparados assim. 

Quando confrontados com as competências técnicas digitais mais buscados pelas empresas em 

2018, 30% disseram que não têm nenhuma e 12% nem sabiam o que elas eram. Os demais 

possuem	apenas	algumas	das	competências;	e	apenas	um	pequeno	grupo	de	profissionais	afirmou	

ter	competências	emergentes	mais	complexas	como	Machine	Learning,	Inteligência	Artificial	e	

linguagens de programação. 

Capacidades digitais: aprendizado de competências técnicas que 

se utilizam da tecnologia para modificar radicalmente sua forma 

de trabalho atual (linguagens de programação, ciência de dados, 

inteligência artificial, etc.) 

Você sente que 
a sua carreira já foi 
influenciada negativamente 
pela ausência de 
capacidades digitais?

Não, pois já 
me considero

Não, pois apesar
de não ser

25,7%

74,3%
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Conforme a onda de transformação digital for ampliando seu alcance, a maior parte dos 

profissionais	que	acreditam	estar	capacitados	serão	também	impactados.	

Competências técnicas 
já possuídas

Não conheço nenhum das 
capacidades técnicas listadas

12%

30%

24%

12%

17%

4%

6%

10%

7%

26%

14%

10%

14%

4%

12%

4%

Nenhuma das anteriores

Gestão de produtos digitais 

Design de interação

Design centrado no usuário

Linguagens Perl / Python / Ruby

Desenho de algoritmos

Arquitetura web e programação

Programação para celular

Inteligência de negócios

SEO / Marketing SEM

Redes e segurança da Informação

Sistemas e gestão de armazenamento

Middleware e integração de software

Análise estatística e de dados 
(Big Data / Data Science)

Machine Learning e inteligência 
artificial

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
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2.2 - Como as empresas estão reagindo

Quando perguntamos qual o principal motivador para desenvolver uma área digital na empresa, 

54% respondeu que essa ação é necessária para a sobrevivência do negócio. Por isso, a grande 

maioria	das	empresas	pesquisadas	(81%)	já	investe	em	algum	processo	de	digitalização	e	pretende	

continuar investindo. 

Porém,	ainda	há	muitas	dúvidas	sobre	como	planejar	o	investimento:	71%	não	têm	orçamento	pré-

aprovado	para	os	próximos	2	anos;	e	73%	ainda	não	têm	um	programa/projeto	para	atrair	talentos	

digitais. 

“Cultura digital não dá para comprar. Não tem só uma 
questão de tecnologia, mas também de alfabetização 
de dados e de soft skills - como colaboração, proto-
tipagem… Se o gerente não sabe nem de tecnologia 
nem de dados e não tem os soft skills… é um grande 

desafio fazer transformação digital.”
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Caso a empresa tenha desenvolvido ou pense em desenvolver 
uma área digital, qual seria o principal motivador?

13%

10%

9%

A empresa quer abrir 
um novo segmento
totalmente digital

7%7%

A empresa quer abrir um
novo segmento totalmente 
digital

É uma oportunidade
de aumentar o faturamento

É necessário para 
a sobrevivência da empresa

É necessário para atrair
“novos cérebros"

6%

A empresa tem receio
de ficar desatualizada

54%

Caso a empresa tenha desenvolvido ou pense em desenvolver 
uma área digital, qual seria o principal motivador?

16%

Não, mas pretende investir

3%

Sim, mas não pretendemos 
mais investir

Sim e pretende continuar
investindo

81%
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Não

A empresa tem um programa / projeto 
para atrair talentos digitais?

27%

Sim

73%

Não impactados
Base: 717 respondentes

42,1% 36,1%

21,8%

50,8% 27,3%

21,8%

Não impactados
Base: 717 respondentes

Média (201 - 1000 funcionários)

Pequena (1 - 200 funcionários)

Grande  (mais de 1000 funcionários)

Média (201 - 1000 funcionários)

Pequena (1 - 200 funcionários)

Grande  (mais de 1000 funcionários)
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A era dos eternos novatos
03
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“A vida com tecnologia no futuro será uma sé-
rie interminável de atualizações. Não importa há 
quanto tempo você usa uma ferramenta, atuali-
zações contínuas transformam você novamente 

em um perdido usuário novo.” 

“Nesta Era de “tornar-se”, todos nos tornamos 
novatos - e seremos novatos para sempre”

Kevin Kelly

A	boa	notícia	é	que	praticamente	todos	os	profissionais,	impactados	ou	não,	estão	dispostos	a	se	

atualizar	para	ter	sucesso	neste	momento	de	grandes	transformações,	onde	todos	nós	seremos,	

como	bem	definiu	Kevin	Kelly,	“endless	newbies”-	eternos	novatos.	

Para	se	preparar,	esses	profissionais	procuram	entender	quais	são	as	competências	necessárias	e	

dão	importância	a	iniciativas	diversificadas	de	aprendizado,	como	ler	livros,	participar	de	palestras	e	

eventos ou frequentar cursos.

Nossa pesquisa mapeou quais são as competências técnicas e conhecimentos de base mais 

importantes	para	quem	quer	fazer	parte	da	transformação	digital	no	trabalho;	quais	são	os	

principais	caminhos	escolhidos	para	a	aquisição	desses	conhecimentos;	como	priorizá-los;	e	quais	

são	os	principais	desafios	nessa	busca.

3.1 - Novas formas de aprender

Um dado que chama atenção é uma menor presença da busca por educação formal (graduação e 

pós-graduação)	em	relação	a	outras	iniciativas	de	aprendizagem.	Muitos	estão	percebendo	que	as	

universidades, com ciclos de educação que duram entre 2 e 4 anos e um conteúdo prioritariamente 

teórico, não vêm preparando os estudantes para a transformação digital do trabalho. 
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Essa conclusão ganha força quando vemos que o impacto negativo da mudança está sendo sentido 

pelos	profissionais	formados	há	muitos	anos	e	pelos	recém-formados	de	maneira	igual.	Isso	

se deve, em parte, pelo distanciamento entre as universidades e o mercado de trabalho, onde 

empresas	cada	vez	mais	buscam	competências	digitais	de	maneira	transversal,	indiferente	da	área	

de	estudos	do	profissional.	

Soma-se	a	isso	uma	demanda	crescente	dos	profissionais	por	formatos	diversos	e	flexíveis	de	

aprendizagem,	onde	cada	um	pode	escolher	as	formas	de	aprendizado	que	funcionam	melhor,	de	

acordo	com	o	tempo	disponível	e	os	diferentes	objetivos	profissionais.	

Quem foi afetado X Você costuma realizar 
alguma das iniciativas abaixo buscando 
desenvolver suas capacidades

0%

20%

40%

60%

35%

8%

65%

16%
10%

55%

40%

14%

35%

52%

52%

23%

9%

80%

Busc
o nova

s

Fa
ço

 uma

Fa
ço

 pós e

Fa
ço

 co
ach

ing

Le
io liv

ro
s

Fa
ço

 cu
rso

 de

Fa
ço

 cu
rso

 de

Fre
quento

 O
pen

Obte
nho

Fre
quento

Fre
quento

Ainda não

Quem não foi afetado X Você costuma realizar 
alguma das iniciativas abaixo buscando 
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3.2 - Competências técnicas mais 
buscadas

As competências técnicas mais procuradas 

por	profissionais	são	as	mesmas	em	todos	os	

segmentos de mercado, com destaque para Data 

Science, Inteligência de Negócios e Gestão de 

Produtos Digitais. 

As competências mais demandadas pelas 

empresas seguem um padrão similar. As principais 

prioridades das companhias são “Análise estatística 

e	de	dados	(Big	Data	/	Data	Science)”	(51%);	

“Machine	Learning	e	Inteligência	Artificial”(44%);	

“Inteligência	de	negócios”(37%);	e	“Gestão	de	

produtos	digitais”	(33%).	
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3.3 - As empresas precisam guiar o caminho

O	padrão	das	principais	competências	técnicas,	que	se	aplica	tanto	à	busca	dos	profissionais	

quanto	à	demanda	das	empresas,	indica	o	papel	crucial	das	empresas	na	definição	de	quais	são	os	

conhecimentos mais relevantes e prioritários, atraindo talentos ou dando oportunidade para que 

seus colaboradores sejam protagonistas da transformação.

Na	prática,	porém,	notamos	uma	divergência	entre	o	que	pensam	diferentes	perfis	de	

colaboradores.	Enquanto	no	“C-level”	(CEO,	CFO,	etc.)	a	necessidade	de	transformação	está	mais	

clara	e	as	lideranças	dizem	que	incentivam	a	busca	por	comportamentos	digitais	(77%),	para	os	

colaboradores em níveis intermediários (gerentes, analistas) esse impulso da liderança não está 

sendo	percebido:	apenas	50%	dos	colaboradores	percebem	algum	incentivo.

Quando mergulhamos nos tipos de incentivo oferecidos, essa lacuna ganha contornos mais claros. 

Poucas empresas proporcionam treinamentos ou incluem metas digitais, sendo que a maioria dos 

incentivos	gira	em	torno	de	“trabalhar	de	maneira	colaborativa	com	equipes	multidisciplinares”	e	

“utilizar	dados	na	tomada	de	decisões”.	

A conclusão mais importante é que, apesar da pressão dos acionistas e da direção executiva, 

gestores	intermediários	não	estão	sabendo	como	dar	o	salto	de	digitalização	necessário	na	hora	de	

formar ou atrair talentos.
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“Algumas coisas na empresa podem vir de baixo para cima, 

mas esse é o tipo de mudança que envolve a maneira de tra-

balhar em colaboração, envolve incentivo de bônus, capex, a 

forma de contratar… envolve todas as áreas e todas as compe-

tências da companhia. Tem que começar pela liderança, o pri-

meiro passo é identificar quem são os seus parceiros internos e 

externos e aí criar metas e processos.” 

“Muitos gerentes não estão sabendo liderar a nova geração. 

Não dá para exigir que a pessoa fique lá sentada das oito às 

seis exibindo relatório. Ele vai cobrar o time de um resultado. 

Mas para cobrar o resultado, precisa saber quanto tempo leva 

para fazer - e muitas vezes ele não sabe. Pode ser que com um 

simples botão e um código a pessoa já resolva.”

“Parte da mudança veio depois da chegada da nova lideran-

ça. Especialmente um dos diretores que trouxe um novo jeito 

de trabalhar em squads e a experiência acabou inspirando 

outros times a fazer parecido”
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“Empresa é muito hierarquizada e isso acaba dificultan-
do a chegada e a adaptação de talentos que vem de 
fora da empresa. É uma cultura que precisa mudar.”

 
“É importante definir quem vai ser o patrocinador do 

programa dentro da empresa, quais são os kpis e a re-
compensa. Quando você consegue colocar o kpi na 

meta do executivo, um indicador que hoje ele não tem, 
já é 80% do caminho.”

“O gatilho da mudança é governança mais processo. 
Meta compartilhada, revisão de performance… tem que 
desenhar a operação que resulta no outcome que você 
quer, não adianta só ter a meta. Depende da liderança 
organizar, criar um comitê, dar a cadência dos reports.”
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Um	dado	que	chama	atenção	é	que	9%	dos	profissionais	com	contrato	CLT	também	fazem	trabalho	

por	fora	como	freelancer.	Ou	seja,	uma	boa	parte	das	pessoas	contratadas	como	colaborador	fixo	

estão ao mesmo tempo trabalhando fora da empresa. Cabe às empresas encontrar novas formas 

de atrair a atenção e energia integral do seu time - ou então desenvolver modelos onde é possível 

encaixar trabalho parcial/temporário do time e contratação de prestadores de serviço externos. 

3.4 - Desafios para o RH

Além	dos	desafios	atuais	de	estrutura	e	processos	para	direcionar	colaboradores	de	maneira	

eficaz,	empresas	cada	vez	mais	terão	que	lidar	com	novos	modelos	de	trabalho	e	repensar	as	

competências	profissionais	fundamentais	para	fomentar	um	mindset	digital,	que	ajude	a	encarar	as	

mudanças constantes no trabalho e continuar sempre aprendendo. 

“A nova cultura digital pressupõe transparência: todas as informa-
ções, resultados, indicadores…  devem estar visíveis a todos.”

“A primeira mudança que tem que ser feita é na forma de contra-
tação. Depois vem a avaliação de performance. Tem que combinar 

sempre o “o quê” com o “como”, o comportamento que é esperado na 
empresa em termos de valores. Se eu estou batendo minhas metas 

mas o “como” não está legal, eu estou atrapalhando meus colegas e a 
cultura da empresa.”
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Outra	percepção	importante	são	as	novas	abordagens	que	os	times	de	RH	estão	usando	para	

encontrar	e	contratar	talentos	adaptados	ao	fluxo	digital	do	trabalho.	Entre	as	habilidades	mais	

demandadas,	as	principais	são	“criatividade	e	inovação”(73%)	e	“Trabalho	em	equipe	/	Gestão	de	

conflito	/	Gestão	de	pessoas”(54%).

Essa	tendência	vai	ao	encontro	do	que	Marty	Neumeier	chamou	de	“curva	do	robô”:	o	trabalho	

criativo	se	repete	em	forma	de	trabalho	técnico,	transforma-se	em	trabalho	padronizado	e,	no	final,	

é substituído por um trabalho (literalmente) robótico.

Para nosso trabalho continuar relevante, precisamos nos manter na subida dessa curva, 

aprendendo	a	fazer	o	que	a	máquina	não	faz	-	e	tudo	começa	com	criatividade	e	inovação.
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Para nosso trabalho continuar relevante, precisamos nos manter na subida dessa curva, 

aprendendo	a	fazer	o	que	a	máquina	não	faz	-	e	tudo	começa	com	criatividade	e	inovação.
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3.5 - Multidisciplinaridade é essencial

Já vimos que, para as empresas, o trabalho com novas equipes multidisciplinares é a principal 

prioridade e onde está concentrado o maior incentivo aos colaboradores. Quando perguntamos para 

os	profissionais	qual	é	a	maior	motivação	para	que	desenvolvam	competências	técnicas,	o	foco	é	

o	mesmo:	48%	querem	se	tornar	profissionais	multidisciplinares.	Essa	motivação	está	à	frente,	

inclusive, de aumentar a remuneração (24%).

Ser multidisciplinar é encontrar interseções entre diferentes campos de trabalho e ter mais 

ferramentas	à	mão	para	encarar	diversos	tipos	de	desafios	e	mudanças	-	necessidades	que	os	

profissionais	já	vêm	sentindo	na	pele.		

“Eu sou super contra job description, o que dá pra 
fazer é dizer as características que o colaborador 
tem que ter. Não existe mais área de conforto, é 

sempre área de desconforto.”

“A cultura digital não está só atrelada a tecnolo-
gia, é um comportamento, um hábito. (...) É preci-
so atuar em células ágeis, com especialistas pou-

co departamentalizados.”
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3.6 - Mude o mindset: aprenda a vida inteira

Continue	aprendendo.	Essa	regra	vale	para	todos:	quem	está	há	anos	no	mercado	e	quem	está	

chegando agora. 

Para quem trabalha em uma empresa de serviços tecnológicos e para quem vende bens de 

consumo. Para quem é assumidamente um leigo digital e para quem se acha capacitado. Quem não 

se	comportar	como	um	“novato”	bem	resolvido,	sempre	atrás	de	mais	conhecimento,	no	mínimo	

multidisciplinar,	atento(a)	às	mudanças	do	mundo,	pode	acabar	ficando	de	fora.	

A solução nem sempre é fácil, mas esta e outras pesquisas ao redor do mundo sobre o impacto da 

tecnologia no trabalho indicam os mesmos caminhos. 
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Primeiro,	é	preciso	ter	um	mindset	digital,	compreendendo	o	trabalho	como	um	fluxo	temporário,	

algo que se transforma continuamente ao longos dos anos. Nenhum conjunto de competências 

de	hoje	é	suficiente	para	lidar	com	o	que	virá	no	futuro.	O	especialista	de	hoje	usa	lógicas	e	

ferramentas que a cada dia se tornam obsoletas. Esta é a essência dos processos e relações 

impulsionados	pela	tecnologia	digital:	estar	preparado	é	ter	disposição	para	se	atualizar	e	propor	

constantemente novos caminhos para seu trabalho. É preciso também saber lidar com ferramentas 

sempre em beta, que evoluem com algoritmos e usuários e se adaptam continuamente. 

Em	segundo	lugar,	uma	vez	disposta(o)	a	encarar	o	papel	de	“eterna(o)	novata(o)”,	precisa	correr	

atrás	da	própria	formação.	É	preciso	atenção	a	diferentes	oportunidades	de	aprendizado	em	meio	

a tanta troca diária de informações. Enquanto a educação formal permite a você se aprofundar 

em	uma	área	específica	de	conhecimento,	outras	formas	de	aprendizado	como	livros,	encontros,	

palestras,	cursos	e	oficinas	são	essenciais	para	sentir	a	temperatura	e	a	velocidade	do	que	está	

mudando no mercado e provavelmente vai afetar seu trabalho. 

Um bom começo é entender com as lideranças da sua empresa o que ela mais precisa para lidar 

com	a	transformação	digital.	Depois,	foco	em	multidisciplinaridade,	trabalho	colaborativo	(afinal,	

ninguém consegue saber tudo) e desenvolvimento de capacidades criativas para saber lidar cada 

vez	melhor	com	o	fluxo	da	mudança.	
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Sobre a Pesquisa

Metodologia

Pesquisa quantitativa:
980	respondentes	moradores	de	São	Paulo,	Rio	de	Janeiro,	Porto	Alegre,	Recife,	Belo	Horizonte.

Mix	de	diferentes	idades	e	profissões

Todas empregadas/trabalhando

Pesquisa qualitativa:
10 entrevistas com lideranças de empresas de diferentes estágios de tamanho, de múltiplos 

segmentos	de	mercado	(tecnologia,	financeiro,	varejista,	bens	de	consumo,	bens	duráveis).

*Realização: Agosto a Outubro de 2018.
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A Tera é uma das principais escolas do Brasil com foco em desenvolvimento de 

competências para a era digital, como UX Design, Data Science, Product Management e 

Digital Marketing. 

Com uma metodologia de ensino inovadora, uma comunidade ativa com mais de 1000 

profissionais formados e uma rede que conta com centenas de experts em tecnologia, foi 

reconhecida por World Economic Forum, Endeavor e Google for Entrepreneurs como umas 

das empresas que estão transformando a educação adulta no país.

A maior missão da Tera como empresa é deixar um legado de inovação educacional que possa 

impactar	todo	o	sistema	de	ensino/aprendizagem	-	aumentando	as	oportunidades	de	vida	e	

trabalho para milhões de pessoas, assim como a velocidade da transformação em empresas, 

governos e ONGs.

A Scoop&CO é uma empresa de pesquisa que estuda novos comportamentos e movimentações de 

mercado para auxiliar empresas - de startups a grandes multinacionais - desenvolverem melhores 

projetos de inovação.
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Realização

Co-realização

Apoio


