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O futuro do trabalho e a nova relação talento-empregador 
 
Redação Por Jaap Buis* 

Sempre fico abismado com a facilidade com que as crianças mexem em tecnologias que 
foram difíceis para eu me adaptar no início. Os tablets e smartphones com touchscreen 
parecem ser artefatos triviais na vida deles, utilizando todas as funcionalidades como se 
sempre tivessem existido. 
 
A naturalização dessas tecnologias na rotina da nova geração está provocando mudanças 
radicais em diversos aspectos, como relacionamento pessoal e processamento de 
informações. E existe um setor que já começou a ser impactado, mas que se mostrará 
muito mais alterado nos próximos anos: o mercado de trabalho. 
 
Algumas pesquisas apontam o número surpreendente de que duas a cada três crianças de 
hoje irão trabalhar em profissões que ainda não existem. Portanto, como preparar essas 
pessoas para um mercado que ainda não existe, que não sabemos como se comportará e 
nem quais as habilidades que irá exigir? 
 
As relações tradicionais de trabalho não serão válidas para estes profissionais e serão 
substituídas por uma diversidade de formas de emprego mais informais, ágeis e 
adaptáveis. Flexibilidade de local de trabalho – respeitando os contratos, horários e locais 
– é o nome do jogo neste novo mundo de trabalhos autônomos, guiados por resultados e 
orientados por projetos. 
 
O conceito de “trabalho decente”, como nossos pais costumavam falar, já está passando 
por uma grande mudança. O emprego estável para se trabalhar a vida toda não faz mais 
sentido e as empresas precisarão se preocupar com mais do que um salário justo, 
estabilidade e proteção social. Integração social, liberdade de expressão e participação 
nas decisões que impactam suas vidas são condições que os novos e futuros profissionais 
não abrem mão. O “trabalho decente”, agora, deve contribuir para o empoderamento, 
proporcionar desenvolvimento de seus conhecimentos e habilidades, elevar a 
empregabilidade e criar oportunidades iguais para todos. 
 
Entre os resultados já captados em pesquisas e estudos da Randstad, entendemos que o 
caminho inverso também acontece. As empresas não querem mais ter colaboradores 
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“substituíveis”. A busca, marcada por habilidades específicas que estão sendo 
desenvolvidas e demandadas, pressupõe um funcionário chave, fundamental e que 
estabeleça um vínculo longo com seus empregadores. É aí que reside o maior desafio dos 
Recursos Humanos, que vêm se tornando áreas extremamente estratégicas para as 
empresas: como selecionar as pessoas ideais, com um processo focado em talentos que 
possam suprir as habilidades necessárias e contribuir para o real desenvolvimento da 
companhia. 
 
Um “talento” não se refere mais àqueles que performam melhor ou à força de trabalho 
permanente, mesmo que em funções específicas. Agora, talento é representado pelo 
poder coletivo de todos trabalhando juntos para alcançar as metas. 
 
Mesmo que o horizonte ainda esteja sendo desenhado, o impacto da tecnologia na 
empregabilidade se mostra promissora: a pesquisa “Future of work in the digital age” (o 
futuro do trabalho na era digital, em português), da Randstad, constatou que a contratação 
de um profissional “high-tech” cria outros 4 empregos fora da área digital. 
 
No entanto, se ainda existem pontos nebulosos, a mensagem que o futuro passa para os 
jovens já é clara: estejam preparados, aprendam a viver com incertezas e sejam donos de 
suas carreiras. 
 
* Gerente Global de Relações Públicas da Randstad 

 
 
 

Setor de serviços cresce 1,3%, no 3º mês seguido de alta 
 
Em comparação ao mesmo mês de 2016, junho teve queda de 3%; segmento depende da indústria 
 
Daniela Amorim, O Estado de S.Paulo 

RIO - Depois de a indústria e o varejo já terem mostrado sinais positivos em junho, o setor 
de serviços também trouxe boas notícias sobre o princípio de reação na atividade 
econômica no País após um longo período de recessão. O volume de serviços prestados 
cresceu 1,3% em relação a maio, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços 
divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 
O resultado completa uma sequência de três meses de avanços consecutivos. Alguns 
fatores colaboram com uma perspectiva mais otimista para o setor, como a recuperação 
da renda dos trabalhadores ocupados, a relativa melhora no mercado de crédito e a 
geração de empregos formais detectada pelo Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), apontou a Tendências Consultoria Integrada.  
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“O melhor dinamismo da produção industrial também é um sinal positivo para o 
desempenho das atividades de serviços ligadas a transporte neste ano. Por outro lado, 
cabe observar que a melhora do setor deve ser lenta, diante das perdas dos últimos anos”, 
ponderou Thiago Xavier, analista da Tendências. 
 
O volume prestado encolheu 3,0% em junho, em relação ao mesmo mês de 2016, 
completando uma sequência de 30 meses consecutivos de retração. 
 
“Talvez a pior fase já tenha passado, mas não temos evidências ainda para apostar ou 
afirmar que haja uma recuperação”, avaliou Roberto Saldanha, analista na Coordenação 
de Serviços e Comércio do IBGE. 
 
Segundo Saldanha, o setor de serviços depende de uma retomada mais significativa da 
produção industrial. Por enquanto, os resultados positivos este ano na indústria, na 
agropecuária e no comércio têm ajudado alguns segmentos de serviços, como os 
transportes, mas outras atividades permanecem no negativo. 
 
“Os serviços ainda estão muito perto do fundo do poço, não vimos a recuperação que tem 
aparecido na indústria e no varejo. Dos três setores, os serviços têm, de longe, a pior 
situação. A crise no setor começou mais tarde, e ele vai se recuperar mais tarde também”, 
estimou Everton Carneiro, analista da RC Consultores, que manteve sua previsão de 
recuo de 0,2% no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro do segundo trimestre deste ano, 
em relação ao mesmo período de 2016. 
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Trimestre. O volume prestado de serviços aumentou 0,3% no segundo trimestre em 
relação ao primeiro trimestre do ano, interrompendo uma sequência de nove trimestres 
seguidos de resultados negativos. Na comparação com o segundo trimestre de 2016, 
porém, houve retração de 3,6%. 
 
A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) revisou sua 
expectativa para o desempenho dos serviços em 2017, de uma queda de 3,8% para um 
recuo de 3,6%. Embora reconheça como positivo o crescimento na passagem de maio 
para junho, a entidade atribui o bom desempenho ao comportamento dos preços. Em 
junho, os serviços tiveram deflação de 0,3%, a maior queda de preços desde março de 
2016, calculou o economista Fabio Bentes, da Divisão Econômica da CNC. 
 
“Acho que é um efeito de curtíssimo prazo. No longo prazo, os serviços ainda enfrentam 
uma resistência muito grande da inflação, que atualmente está em 5,42% em 12 meses, e 
da falta do componente confiança. Cerca de 91% da pesquisa do IBGE é de serviços 
prestados a empresas, menos de 10% se refere a serviços prestados às famílias. Então a 
pesquisa tem muito mais a ver com investimento do que com consumo”, lembrou Bentes. 
 



 

5 

 
 

Faltou trabalho para 26,3 milhões de pessoas no 2º trimestre, 
diz IBGE 
 
Força de trabalho subutilizada recuou de 24,1% no primeiro trimestre para 23,8% no período de abril a 
junho 
 
Daniela Amorim, O Estado de S.Paulo 

RIO - A taxa composta de subutilização da força de trabalho recuou de 24,1% no primeiro 

trimestre de 2017 para 23,8% no segundo trimestre, segundo os dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) trimestral, divulgados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

O resultado equivale a dizer que faltava trabalho para 26,3 milhões de pessoas no País no 

segundo trimestre. No primeiro trimestre, eram 26,5 milhões nessa condição. Embora 

tenha recuado o total de desocupados, houve aumento no montante de trabalhadores. "A 

subocupação subiu e a desocupação caiu. Ou seja, o mercado contratou mais pessoas 

subocupadas", resumiu Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE. 

 

O indicador inclui a taxa de desocupação, a taxa de subocupação por insuficiência de 

horas e a taxa da força de trabalho potencial, pessoas que não estão em busca de 

emprego, mas estariam disponíveis para trabalhar. 

 

No segundo trimestre do ano passado, a taxa de subutilização da força de trabalho estava 

mais baixa em 20,9%, faltava trabalho para 22,7 milhões de pessoas. 

 
 
 
 
 
 
(Fonte: Estado de SP – 17/08/2017) 
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DECISÕES 
 

 
 

Justa causa  
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) rejeitou recurso do HSBC Bank Brasil - Banco 
Múltiplo contra decisão que afastou a justa causa aplicada a uma bancária por abandono 
de emprego. A 1ª Turma ressaltou que a dispensa ocorreu três dias após a concessão do 
auxílio-doença pela Previdência Social (RR-108300-88.2009.5.01. 0066). A bancária, que 
contava com 20 anos de empresa, foi dispensada em 30 de julho de 2009 por ter faltado 
30 dias ao trabalho. Contudo, ela sustentou que, no dia 1º de julho, entregou ao banco um 
laudo que a diagnosticava com LER-Dort e afirmava que o tempo médio de tratamento era 
de 90 dias, durante o qual não teria condições de trabalhar. Um primeiro pedido de licença 
pelo INSS foi negado, e o benefício só foi concedido em 27 de julho. No início de agosto, 
recebeu telegrama comunicando a dispensa por justa causa a partir de 30 de julho. Ao 
analisar o caso, o juízo de primeiro grau reverteu a justa causa, determinando a 
reintegração da trabalhadora e o restabelecimento do seu plano de saúde. A sentença 
condenou ainda o HSBC a pagar R$ 10 mil de danos morais, por ter se recusado a 
receber os documentos que justificavam sua ausência, impossibilitando-a de fazer 
tratamento pelo plano. A sentença foi mantida em segunda instância. 
 
 

Danos materiais  
A 2ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) reconheceu 
a obrigação de empresa de vigilância em pagar danos materiais de R$ 95,1 mil a 
instituição bancária que teve uma de suas agências arrombada e furtada no litoral 
catarinense. O banco realizou contrato de locação com instalação, monitoramento e 
manutenção de sistemas de alarme noturno para segurança das 50 agências que possui 
no Estado, sistema este que falhou na madrugada do furto. No assalto, os bandidos 
cortaram o cabo de transmissão de dados da agência, fazendo com que a comunicação 
até a central de monitoramento da ré fosse interrompida e eles pudessem agir com 
facilidade. O banco alegou defeito no serviço prestado, na medida em que houve demora 
no cumprimento das obrigações contratuais, principalmente no que se refere à imediata 
comunicação à polícia, à empresa de telefonia e ao gerente do banco. Em seu voto, o 
desembargador Raulino Jacó Brüning, relator do caso (apelação nº 0368070-
74.2006.8.24.0023), considerou que o relatório de ocorrências constante do processo 
demonstra que entre a constatação da falha na conexão e o cumprimento da obrigação 
contratual transcorreram 53 minutos, e que a própria ré apenas adotou o primeiro passo do 
procedimento padrão após esse período. 


