
Figura 4. Áreas e atividades que estão mudando hoje ou que mudarão nos próximos três anos devido  
à automação e digitalização (Global, N=792;  Brasil, N=57)

Rank Áreas nas quais ocorrem mais mudanças hoje Áreas nas quais se esperam mais mudanças nos próximos três anos

1 Melhorar a colaboração e o compartilhamento de 
informações  (Brasil: 79%; Global: 76%)

Usar mais talentos sem vinculo empregatício (Brasil: 26%; 
Global: 25%)

2 Melhorar a remuneração de empregados com 
habilidades específicas (Brasil: 58%; Global: 65%)

Ter menos empregados diretos (Global: 20%; Brasil: 12%)

3 Aumentar a flexibilidade no trabalho  
(Brasil: 46%; Global: 61%)

Aumentar a flexibilidade no trabalho  
(Brasil: 11%; Global: 5%)

4 Permitir que o trabalho seja baseado/realizado em 
outro local (Brasil: 46%; Global: 48%)

Redesenhar os cargos de forma que o trabalho possa ser 
realizado somente por empregados com mais habilidades 
(Brasil: 9%; Global: 24%)

Com o intuito de ajudar as organizações a enfrentar os desafios de sua jornada rumo à transformação digital, nosso estudo examina a 
perspectiva do empregador sobre o acelerado ritmo de implementação de automação no local de trabalho e sobre a evolução do mix de 
talentos, além da visão dos empregados  sobre como a automação e a digitalização afetarão suas expectativas de futuro.

#1: A automação 
continua crescendo, 
expandindo 
seu alcance e 
penetração.

Fonte: 2019 Pathways to Digital 
Enablement Survey – Global
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#2: As organizações 
continuam dispendendo 
grandes esforços no 
desenvolvimento da 
capacitação digital.

#3: A automação e 
a digitalização irão 
impactar o desenho de 
cargos e a contratação 
de talentos em um 
número maior de 
organizações nos 
próximos três anos.

Seis tendências no mundo 
digital moldam o novo 
ecossistema do trabalho
Destaques da pesquisa global “Caminhos para a Capacitação Digital – 2019” 
(2019 Pathways to Digital Enablement Survey - Global)
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Figura 1. Quase todas as empresas usarão automação 
dentro de três anos (Global, N=632;  Brasil, N=40)
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Figura 2. As empresas que ficaram pra trás em termos de 
automação estão se esforçando para recuperar o atraso 
rapidamente (Global, N=977)  
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Figura 3. Desenvolvimento de novas capacidades digitais – 
não há um método dominante único (Global, N=964;  Brasil, N=67)
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Figura 5. Uso de agentes independentes e outros grupos de talentos não contratados cresce ano após ano (Global, N=747;  Brasil, N=51)
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Nota: Percentuais refletem fatias da força de trabalho representadas pelo tipo de trabalhador.

 

Figura 6. Uso de agentes independentes e outros grupos de talentos não contratados cresce ano após ano (Global, N=747)
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#5: Empregados e talentos não contratados estão 
diante de incertezas em relação a seu futuro como 
consequência da automação e da digitalização. 
Muitos, porém, estão dispostos a tomar uma atitude.

#6: As organizações reconhecem a necessidade de 
aprimorar seu desempenho por meio de inovações em 
liderança e outras áreas-chave do capital humano.

Figura 7. Percepção dos trabalhadores sobre o nível de risco 
de suas funções serem substituídas por automação ou transferidas 
para outros locais na próxima década
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Figura 8. Percepção dos trabalhadores sobre o nível de risco de suas 
atividades serem substituídas por automação ou transferidas para 
outros locais na próxima década – por tipo de trabalhador
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Figura 9. Áreas nas quais os empregados acreditam que serão necessárias abordagens 
revolucionárias e inovação para garantir que os desafios da automação e digitalização sejam 
tratados adequadamente (Global, N=921;  Brasil, N=63)
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#4: À medida 
que se expande 
a automação no 
local de trabalho e 
aumenta o impacto 
na contratação 
de talentos e 
no desenho de 
cargos, o mix 
de talentos se 
transformará 
para incluir mais 
profissionais não 
contratados. 

Transformação digital: explorando os instrumentos de capacitação digital, compreendendo a necessidade de inovações na 
liderança e avaliando as opções disponíveis para a organização, é possível gerar insights e desenhar soluções para ajudar a 
acelerar sua jornada para ser uma organização digital.

Sobre a pesquisa 2019 Pathways to Digital Enablement: aplicada entre fevereiro e abril de 2019. Os resultados incluíram respostas de 1.014 organizações participantes em 44 países. 
Os participantes representam uma ampla amostra de setores econômicos e regiões geográficas.

Fonte: 2019 Pathways to Digital 
Enablement Survey – Global
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