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 ARTIGO DA SEMANA 
UM OLHAR PARA O FUTURO DO MERCADO DE TRABALHO 

 

Inicio esse artigo com ponderações sobre o futuro do trabalho e a geração alpha (os nascidos a 

partir de 2010), SERES HUMANOS que estarão presentes no mercado de trabalho em 

aproximadamente 10 anos. 

Quando olhamos para a geração Alpha, temos poucos estudos que definam com clareza quais 

serão as suas preferencias ou forma de atuação, pois é uma geração “em construção”. Existem 

algumas referencias sobre a tendência de seu comportamento e uma delas diz respeito ao 

pensamento igualitário, dando-nos pistas de que teremos um público com a necessidade de 

estruturas organizacionais mais horizontalizadas, com menos controle e mais liberdade para 

“PENSAR” e “AGIR”. 

Possivelmente a visão dessa geração em relação ao papel da liderança será estereotipado, ou 

seja, tenderá a não considerar o gestor como peça importante para o seu desenvolvimento, 

uma vez que apresentará uma postura autodidata e protagonista em suas AÇÕES e ENTREGAS. 

Isso posto, gostaria de destacar um “trecho” do artigo da WGSN - Worth Global Style Network 

(https://www.futurodotrabalho.co/educacao), intitulado “Preparando Novos Humanos: A 

nova Educação”, que diz o seguinte: 

“Pais Millennials querem municiar seus filhos com as habilidades que eles creem ser mais 

valiosas na vida. Isso ampliou a demanda por brinquedos, aplicativos e até acampa-

mentos de verão, que prometem desenvolver habilidades para negócios cedo na vida. 

Uma nova onda de escolas, muitas delas fundadas por ex executivos de tecnologia, 

colocam o brincar, o empreendedorismo e a tecnologia no centro do que fazem. A 

resolução de problemas através da colaboração e da criatividade está no cerne de seus 

valores. Isso é uma reação ao domínio de um regime no qual só as habilidades que 

seriam valorizadas em um futuro emprego interessavam à educação. 

Financiada por empresários do Vale do Silício, a Portfolio School, em Manhattan, ensina 

crianças a partir dos cinco anos e é projetada para operar mais como um local de 

trabalho que privilegia ideias inovadoras do que uma sala de aula tradicional. Ela está na 

vanguarda de um movimento de escolas startup, que incentivam a aprendizagem, 

através do brincar.” 

Portanto, podemos entender que o futuro do trabalho e a tendência na gestão de pessoas 

estão sendo construídos a partir dessa nova realidade educacional. 

É importante destacar que, em nosso país, o sistema educacional está atrasado em relação a 

algumas partes do mundo, como por exemplo, os Estados Unidos. 
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Entretanto, é relevante considerar que, inevitavelmente, a economia mundial fará com que o 

Brasil implemente ações no sentido de sua transformação cultural e educacional, pois a sua 

evolução econômica, assim como no restante do planeta, dependerá de conhecimentos mais 

complexos em termos de tecnologias e alternativas digitais e isso, fará com que nosso país se 

mobilize no sentido do redesenho do sistema educacional, mesmo que leve mais tempo. 

A partir desse olhar podemos considerar que os modelos de gestão de pessoas sofrerão 

grandes alterações, incluindo uma forte mudança no papel da Área de Recursos Humanos nas 

Organizações. Listo aqui quatro grandes TENDÊNCIAS em relação a esse TEMA: 

 O desaparecimento ou redução dos cargos de gestão; 

 Processos de gestão de pessoas com estrutura de produto (portfólio de produto, escala de 

valor e jornada); 

 Extinção ou redução da relevância de Recursos Humanos na estrutura organizacional; 

 Atuação autônoma dos profissionais - múltiplos vínculos empresariais; 

Vamos agora discorrer um pouco sobre cada uma delas: 

 O DESAPARECIMENTO OU REDUÇÃO DOS CARGOS DE GESTÃO: Conforme já mencionado, essa nova 

geração terá menor necessidade de gestão direto para efetivar as suas ENTREGAS. 

Ressalto que não falo da extinção ou redução do papel de liderança, mas sim dos cargos de 

gestão. Quando falo do líder, este sempre existirá, porém suportado pelo conceito de 

“sábio”, o que significa dizer, que socialmente sempre teremos pessoas mais influentes e 

com maior nível de senioridade em cada grupo. 

Essas pessoas assumirão a liderança, porém com uma nova roupagem, alicerçada no 

conceito de mentor e não mais de líder. O mentor tem o papel de guia, de “sábio”, 

conselheiro experiente, ou seja, alguém que está à frente e que pode agregar valor ao 

processo de desenvolvimento de seu mentorado. 

A partir disso, não estamos mais falando de cargos e sim de papéis, onde todo profissional 

melhor preparado e com habilidades para guiar pessoas, poderá assumi-lo de forma 

natural e orgânica, pois quem escolhe o mentor é o mentorado. As relações serão 

definidas por escolhas e afinidades e não mais pela imposição ou pela força de um gestor. 

 PROCESSOS DE GESTÃO DE PESSOAS COM ESTRUTURA DE PRODUTO: Você consegue imaginar o RH e 

os programas de gestão de pessoas em uma grande vitrine, com um portfólio de produtos 

à disposição do púbico da EMPRESA? 

Pois bem, esse é o modelo do futuro nas Organizações, pois a geração que irá se integrar 

ao mercado do trabalho terá necessidade de consumir serviços e produtos, dentro da 

EMPRESA, da mesma forma que consomem nas redes sociais ou através de APPs. 

Essa é a razão da tendência de mudança profunda na estrutura de Recursos Humanos, bem 

como de redesenho dos seus produtos e serviços. A Área tenderá a ganhar novos 

conhecimentos tanto sobre marketing digital quanto sobre como conceber produtos que 

saiam do tradicional e atendam as necessidades dos colaboradores, através da definição 

de PERSONAS, que avaliem o que sentem, pensam, desejam e precisem. 
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Cada PERSONA terá uma jornada, produtos e serviços compatíveis e alinhados a essas 

necessidades, tornando a prestação de serviços mais atrativa. Pode ocorrer que nesse 

novo modelo / movimento de gestão, muitos processos formais deixem de existir, como, 

por exemplo, a avaliação de desempenho, a avaliação por competências, 9box, trilhas de 

aprendizagem e etc. 

Tudo o que era estruturado com base em padrões predeterminados, sem levar em conta o 

individuo e suas reais necessidades, perderá espaço no mundo corporativo. Essa é a razão 

pela qual os RH´s precisarão se reinventar, não como estrutura, mas como um novo 

conceito, uma filosofia. 

 EXTINÇÃO OU REDUÇÃO DA RELEVÂNCIA DE RECURSOS HUMANOS NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL: Ao 

alicerçar a “ENTREGA” dos processos de gestão de pessoas no conceito de PRODUTOS, 

daremos aos profissionais maior flexibilidade de escolha para trilhar jornadas na EMPRESA, 

mais sintonizadas com suas demandas pessoais. 

Assim sendo, o papel de RH e as praticas de gestão de pessoas deixarão de ser estruturais 

para se tornarem conceituais, com uma modelagem de produtos e serviços a serem 

consumidos a partir de demandas bem individualizadas e pontuais. 

Teremos a substituição dos modelos tradicionais de desenvolvimento por equipes 

especializadas no comportamento humano, ou seja, com psicólogos, terapeutas e 

similares, que irão cuidar do individuo em sua totalidade, considerando questões mais 

softs e emocionais do que aquelas racionais, relacionadas à hard skills. 

A geração futura estará mais apta a aprendizados mais complexos, porém terá mais 

dificuldade para lidar com as emoções e, por essa razão, precisará aprofundar questões 

emocionais no ambiente corporativo, pois essas talvez sejam impeditivos ou travas para a 

EMPRESA trilhar determinados caminhos previstos em seu planejamento. 

A boa noticia é que onde houver pessoas, existirão trabalhos para o profissional de RH, a 

demanda está “sobre a mesa”, o próximo passo é exercitar o modelo mental na direção de 

um novo momento e de um novo significado tanto para RH quanto para os processos de 

gestão de pessoas. 

 ATUAÇÃO AUTÔNOMA DOS PROFISSIONAIS - MÚLTIPLOS VÍNCULOS EMPRESARIAIS: Outra forte 

tendência para o mercado e a gestão de pessoas, é a abertura para regimes “não 

celetistas” de contratação, que viabilizem múltiplos vínculos. 

A geração Alpha tenderá a criar vínculos não pela marca (ou conceito da marca), mas sim 

pela filosofia e proposito dos negócios e, com isso, podem não querer assumir a fidelidade 

inerente aos contratos de trabalho, mas sim prestar serviços para diversos contratantes ao 

mesmo tempo. 

Isso implica pensar nos profissionais como parceiros de negócios, sem o vinculo de 

fidelidade, cumprindo demandas pré contratadas e por tempo determinado. A fidelização 

poderá levá-los a sentirem-se presos e limitados, frente a um “mundo a ser explorado”. 

Essa será a razão para contratos flexíveis que, ao permitirem o “ir e vir”, representarão um 

diferencial e um motivo para retenção, admiração e respeito. 
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Temos ainda muitas limitações no que tange a legislação trabalhista e, sem sombra e 

dúvidas, isso será um grande desafio para EMPRESAS preocupadas em adaptarem seus 

modelos de contratação de serviços e geração de valor. Essa flexibilidade poderá abrir 

portas consideráveis no sentido da redução da escassez de profissionais preparados que o 

Brasil irá enfrentar, justamente por ter um sistema educacional que não privilegia a 

formação das pessoas para o futuro do mercado de trabalho. 

Quanto mais rígidos formos no que tange à legislação trabalhista, maior a probabilidade de 

excluirmos profissionais mais técnicos e com mentalidade mais “solta” no que diz respeito 

aos vínculos contratuais de trabalho. 

Frente ao exposto, através dessas quatro grandes TENDÊNCIAS envolvendo a GESTÃO DE PESSOAS, é 

forçoso iniciar a mobilização no sentido de construir esse futuro que, ao mesmo tempo e 

paradoxalmente, se mostra próximo e distante. 

Próximo, pois o mundo corporativo já esta se reinventando e se organizando para atender às 

demandas do NOVO SER HUMANO QUE CHEGARÁ POR AI, exigindo de todos nós - EMPRESAS e gestores 

- novas posturas e politicas. 

Distante, pois enfrentaremos no Brasil uma deficiência, cada vez maior, em nosso sistema 

educacional, tornando mais lento o nosso CAMINHAR em relação à grande maioria dos países 

desenvolvidos. 

Deixo aqui um convite à reflexão: como podemos minimizar esses impactos e assumir alguma 

responsabilidade nesse processo, já conhecido por todos, ou seja, que nosso governo não tem 

a capacidade para “virar o jogo sozinho”? 

Como as EMPRESAS podem ajudar a tornar a nossa sociedade mais preparada e habilitada para 

receber os nossos SERES HUMANOS DO FUTURO? O futuro do planeta depende, cada vez mais, da 

educação e do conhecimento e, portanto, ele deve ser iniciado já! 
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