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INTRODUÇÃO 
Mercado de trabalho pós-Covid

A adoção de medidas de distanciamento 
ou de isolamento social como estratégia 
para conter a Covid-19 impôs mudanças 
no dia a dia, inclusive na vida profissional. 
Pressionado pelas necessidades que 
surgiram junto com a onda do coronavírus, 
o mercado de trabalho brasileiro acabou 
empurrado para o futuro.

A seguir você confere quais as principais 
tendências aceleradas pela pandemia para 
entender esse “novo normal”.

Você está preparado?
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Um “novo  
normal” para  
o mercado  
de trabalho
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O jeito de trabalhar de parte da população 
mudou radicalmente a partir da chegada do 
coronavírus. A pandemia colocou em pausa 
a economia, mas acelerou a ampla adoção 
do trabalho remoto e da transformação 
digital em negócios dos mais diversos 
portes e segmentos.

Os dois movimentos ganharam tração a 
partir de 2020 para garantir a sobrevivência 
de empresas nos tempos de pandemia. Mas 
vieram para ficar.

A necessidade de distanciamento físico deu 
velocidade ao amplo uso do teletrabalho. 
Na avaliação do pesquisador Yuri Lima, da 
UFRJ, espaços alternativos ao escritório 
tradicional devem se manter mesmo quando 
a pandemia estiver superada.

Na prática, a Covid-19 derrubou de modo 
brusco uma barreira cultural relacionada ao 
trabalho remoto, particularmente o home 
office. Obrigadas a evitar aglomerações 
e respeitar medidas de isolamento e 
distanciamento social, empresas passaram 
a permitir que os colaboradores atuassem 
de casa. Dados da Fundação Instituto 
de Administração (FIA) coletados ainda 
em abril de 2020 apontam que 46% das 
empresas adotaram a estratégia durante a 
pandemia. Segundo o IBGE, já em 2018 o 
país tinha 3,8 milhões de trabalhadores em 
jornada remota. O número havia saltado 
para 7,9 milhões no mês de setembro de 
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Por Ricardo Amorim,  
publicado em 08/09/2020 na Gazeta do Povo

2020 segundo a Pnad-Covid.  
Com produtividade a contento,  
as mudanças devem permanecer, ainda 
que parcialmente, integradas a um modelo 
híbrido, mesmo com a volta das demais 
rotinas à “normalidade”.

Sobre home office, aproveite para ler a 
análise de Ricardo Amorim:

O home office  
e a maior revolução  
na forma de viver e 
trabalhar em séculos

CLIQUE E LEIA NO SITE

6

https://www.gazetadopovo.com.br/vozes/ricardo-amorim/o-home-office-e-a-maior-revolucao-na-forma-de-viver-e-trabalhar-em-seculos/
https://www.gazetadopovo.com.br/vozes/ricardo-amorim/o-home-office-e-a-maior-revolucao-na-forma-de-viver-e-trabalhar-em-seculos/


Por Allan Costa, 
Você amanhã, publicado em 18/05/2021  
na Gazeta do Povo

Já faz mais de um ano desde que fomos 
praticamente forçados pela pandemia do 
novo coronavírus a adotar o home office. 
De um dia para o outro, o trabalho de 
casa – ou de qualquer lugar – virou não 
mais um benefício, mas uma necessidade. 
Empresas que já utilizavam o modelo 
ou que eram remote-first não tiveram 
problemas em se adaptar. Outras, por 
outro lado, sofreram – e ainda sofrem – 
nas mudanças de trabalho no dia a dia.

Ao longo desses mais de doze meses, 
acumulei alguns erros e aprendizados ao 
começar a trabalhar mais de casa. Isso já 
era algo normal para mim há alguns anos, 
mas que foi potencializado com a chegada 
da pandemia. Compartilho aqui os meus 
cinco principais aprendizados sobre essa 
modalidade de trabalho:

Do período já dominado pelo teletrabalho, 
é claro, podem ser retirados ensinamentos 
importantes para o futuro profissional.

Os 5 principais 
aprendizados sobre  
o home office
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1. DESCENTRALIZAÇÃO DA INOVAÇÃO

Comentei em um artigo anterior como um 
dos novos centros mundiais de inovação 
pode ser a Índia e que a inovação é, quase 
sempre, um fenômeno centralizado em 
determinadas localidades.

O mesmo acontece, em muitos casos, nas 
empresas. Mas a partir do momento em 
que boa parte dos colaboradores não está 
centralizada em uma só localidade, isso 
abre espaço para que a inovação surja dos 
mais diversos locais, trazendo consigo as 
especificidades que cada localidade possui.

2. VIDA PESSOAL E PROFISSIONAL EM DESTAQUE

O home office potencializou também a 
nossa necessidade em saber lidar com 
a falsa dicotomia entre vida pessoal e 
profissional. A divisão de horários, por 
exemplo, foi e ainda é um desafio para 
muitos profissionais trabalhando em casa.

Sempre fui um defensor de que não 
existe essa dicotomia entre vida pessoal 
e profissional. Quanto mais as tratarmos 
como grandes partes de um todo, mais 
fácil se tornará sermos felizes tanto no 
trabalho quanto nos momentos fora dele.

3. A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ESCRITA

Outro aprendizado que observei tem 
a ver com a importância das bases de 
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conhecimento e da comunicação  
escrita. Com o home office e o trabalho 
remoto, vimos também a explosão  
de reuniões online.

Nunca a piada “esta reunião poderia ter 
sido um email” fez tanto sentido. 

Muitas reuniões são, de fato, necessárias. 
Contudo, com a profusão de calls, 
percebo cada vez mais a importância da 
comunicação escrita e de que as empresas 
mantenham boas bases de conhecimento 
escritas, o que ajuda no onboarding de 
novos funcionários e na revisitação das 
razões pelas quais determinadas decisões 
foram tomadas.

4. A CULTURA LEVADA AO  
EXTREMO NO HOME OFFICE

O home office escancarou também  
a importância da cultura empresarial.  
Um assunto bastante discutido  
e até espinhoso para boa parte  
das companhias.

Se empresas com culturas muito fortes 
e bem definidas tiveram dificuldades 
na adaptação para o trabalho remoto, 
imagine aquelas onde a cultura não é 
amplamente difundida e vivenciada pelos 
profissionais.

Seja no trabalho remoto, seja no escritório, 
a cultura jamais deve ser deixada de lado.
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Mesmo remotamente, é possível  
criar rituais que auxiliem no 
fortalecimento da cultura, mas sempre 
lembrando, que (ainda) é impossível 
criar uma empresa forte culturalmente 
inteiramente a distância.

5. NÓS NÃO SOMOS ROBÔS

Por fim, talvez o meu maior aprendizado 
neste período: nós não somos robôs.

Vida pessoal e vida profissional jamais 
estiveram separadas, como muitos 
querem fazer parecer. Sempre exaltei  
o lado humano das relações de trabalho  
e o trabalho remoto veio para evidenciar  
a importância disso.

O fato de batermos ponto no escritório 
e fazermos login na nossa conta não nos 
desprende automaticamente de todas as 
outras preocupações de nossas vidas.

O trabalho é uma das nossas facetas,  
não a única. 

O home office, pelo menos em alguns 
casos, trouxe essa ideia de proximidade. 
De repente, vemos as casas, os familiares, 
os animais de estimação, uns dos outros. 
Somos interrompidos por vizinhos 
barulhentos ou pelos nossos filhos. A 
internet não funciona como deveria. 
Algumas vezes estamos sem saco e 
trabalhamos do sofá.
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Não somos uma pessoa em casa e outra 
no trabalho. Somos seres humanos 
completos, que navegam por diversos 
contextos ao longo da semana. E que bom 
que somos assim!

Outros avanços, como a digitalização, 
a adoção da automação e o uso de 
ferramentas de inteligência artificial, 
exigem investimentos mais altos de capital 
e transformações no próprio funcionamento 
das empresas. Apesar disso, também são 
vistas como caminho sem volta e que 
acharam atalho na pandemia.

Mas, com mais operações independentes 
da mão de obra do ser humano, como 
ficam os trabalhadores? O Mapeamento 
da Automação no Brasil, publicado pelo 
Laboratório do Futuro da UFRJ antes da 
crise sanitária, estimava que 60% da força 
de trabalho do país estaria em alto risco 
de ter suas ocupações automatizadas nas 
próximas décadas. Esse quadro se mantém 
e até se acelera no pós-pandemia.
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Mudanças para 
acompanhar
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Para quem está em busca de recolocação 
ou apenas pretende se manter atento às 
movimentações do mercado de trabalho no 
pós-pandemia, vale observar os setores da 
economia e sua capacidade maior ou menor 
de se reerguer da crise.

Para o cientista social Simon Schwartzman, 
essa leitura é necessária pois, para além do 
problema da recuperação econômica depois 
da crise sanitária, ela dará importantes 
sinais sobre mudanças que estão por vir na 
organização do trabalho. 

“Esse enorme aumento de uso  
de internet, do trabalho em casa, do 
comércio eletrônico não vai voltar ao que 
era antes e isso pode ter implicações, pode 
desempregar gente”, acredita.

O paralelo que se deve fazer é:  
o crescimento do e-commerce pode 
prejudicar os resultados do varejo presencial? 
O sucesso do teletrabalho pode levar à 
adoção permanente das videoconferências, 
esvaziando pontes aéreas pelo país? Essas 
análises de causa e consequência podem 
facilitar a percepção de quais as áreas mais 
promissoras no pós-pandemia.

É preciso frisar que essas movimentações 
não estão limitadas ao setor de tecnologia. 
A percepção é de que, grosso modo, todas 
as profissões e todos os negócios têm 
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potencial de serem modificados por ela, 
com aumento de produtividade, precisão, 
qualidade e segurança do trabalho. Até 
pequenos restaurantes ganharam com 
a adesão aos apps de entrega ou de 
mensageria para manter a proximidade com 
os clientes. Isso também é digitalização.
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Grandes  
tendências  
para 2021
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Outro bom ponto de partida para direcionar 
o radar neste ano é o levantamento Big 
Ideas 2021, realizado pela rede social 
LinkedIn. Entre as 20 tendências, divididas 
em áreas como saúde, mobilidade, política 
e tecnologia, há algumas que remetem mais 
diretamente ao mercado de trabalho.

Entre os pontos aos quais vale a pena estar 
atento está a volta híbrida ao escritório, as 
rotinas de trabalho flexíveis e o crescimento 
do ambiente virtual.

Volta híbrida  
ao escritório
 
O trabalho não será mais o 
mesmo. Segundo Liz Burow, 

ex vice-presidente de estratégias para 
o ambiente de trabalho da WeWork, os 
escritórios passam a funcionar como 
clubes, contando com espaços para 
confraternizações, reuniões de lideranças e 
para promover a cultura das empresas, mas 
não como postos de trabalho. Na opinião da 
executiva, os funcionários não irão mais se 
encontrar todos os dias.

A diretora de estratégia e operações no 
ambiente de trabalho da Nike, Brittney Van 
Matre, concorda com a reconfiguração e 
afirma que estações de trabalho deixarão 
de existir. Matre salienta que as empresas 

1
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devem adotar instalações alternativas com 
locais como paisagens associadas ao lazer, 
para motivar os funcionários nos dias que 
devem de deslocar até o escritório.

Rotinas de  
trabalho flexíveis
A tendência voltada para os 
escritórios apontam que haverá 

uma grande flexibilidade de trabalho. Segundo 
Ashley Whillians, professora da Harvard 
Business School, as empresas devem adotar 
regimes com dois dias de trabalho remoto e 
três no escritório, por exemplo.

“O aspecto da flexibilidade irá variar 
dependendo do setor e da localização 
geográfica. Mas, espera-se que, se fizermos 
isso corretamente, as viagens de ida  
e volta ao escritório se tornem 
ultrapassadas”, prevê.

Crescimento  
do ambiente  
virtual
 
O distanciamento forçou a 

digitalização e inserção no mundo online e 
isso deve se perpetuar. A tecnologia levada a 

2
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outros níveis deve fortalecer o mundo virtual 
com experiências cada vez mais aprimoradas.

Segundo Lex Sokolin, co-diretor global  
da fintech da Consensys, o crescimento  
e maturidade dos ambientes virtuais também 
influencia a atividade econômica, com ativos 
digitais como blockchain  
e realidade virtual ganhando força.

Confira o que o colunista Bernt Entschev 
tem a dizer sobre os desafios no modelo de 
trabalho híbrido:

Por Bernt Entschev,  
Talento em pauta, publicado em 28/05/2021  
na Gazeta do Povo

Com o advento das vacinas contra o 
coronavírus, a luz no fim do túnel que aponta 
dias melhores parece estar cada vez mais 
forte. Embora no Brasil ainda se deva levar 
um tempo a mais para sentirmos os raios da 
liberdade, essa guinada para o pós-pandemia 
já tem reflexos no mercado de trabalho.

Depois de experimentarem um modelo 
em home office de forma forçada, as 

Os desafios  
do trabalho no  
modelo híbrido
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empresas começam a se preparar para a 
volta presencial de suas equipes. Porém, 
muitas delas desejam manter alguns 
dos aprendizados colhidos durante o 
isolamento social. Essas companhias têm 
optado por modelos híbridos de trabalho, 
na qual a jornada do colaborador tende a 
ser parte em casa, ou a distância, e parte 
dela presencial.

Porém, os modelos ainda não estão 
totalmente formatados e parecem gerar 
ainda desconforto entre empresas, líderes 
e liderados. Sinto informar que não existe 
uma fórmula mágica, ou uma receita 
na qual você coloca os ingredientes na 
medida certa e se tem um delicioso bolo 
para saborear.

Empresas inteligentes vão buscar  
os pontos fortes de cada um dos modelos 
e trazê-los para dentro da sua realidade. 
Por isso, minha dica para esse novo 
momento que se apresenta é: você, 
empresário, destine tempo para formatar 
uma política sobre o modelo híbrido que 
deseja implantar. Documente isso, mas 
se permita fazer inserções ou retirar 
estratégias quando necessário. Tenha  
em mente a produtividade e a satisfação 
das equipes. Feito isso, divida com seus 
líderes exaustivamente.

À liderança cabe um ponto bastante 
crucial para o sucesso deste modelo: não 
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deixe a desconfiança atrapalhar o novo 
formato. Pactue resultados, deixe claro o 
que se espera do colaborador enquanto 
se estiver longe da estrutura física da 
companhia. Lembre-se de que o maior 
legado do trabalho em home office, 
deixado pela pandemia, é justamente a 
possibilidade de produzir mais. Então 
quais atividades são passíveis de ser fazer 
fora da estrutura física e quais os serviços 
que devem ser entregues enquanto se 
estiver em casa?

E para colaboradores, estando nesta 
situação, foque no equilíbrio entre a 
vida pessoal e doméstica e as atividades 
de comprometimento com o trabalho. 
A flexibilidade em sua posição não é 
sinônimo de horas a menos de trabalho, 
mas sim horas em menor quantidade no 
local de trabalho.

Desta forma, combine com seu chefe as 
entregas, deixo-o a par do que está se 
executando e mostre a ele que aquilo que 
foi pactuado está sendo entregue, por 
vezes até com um grau a mais.

Logo vemos que a equação do trabalho 
híbrido tem inúmeras variáveis. Está 
nas mãos de empresas, lideranças e 
colaboradores a missão de encontrar  
o ‘x’ da questão.
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Para uma recolocação no mercado de 
trabalho, atenção ao seu “cartão de visita” 
também é fundamental. O colunista Allan 
Costa destaca que o bom e velho currículo 
também mudou de cara.

Por Allan Costa, 
Você, amanhã, publicado em 25/05/2021  
na Gazeta do Povo

Foi-se o tempo em que o currículo era um 
pedaço de papel que era atualizado de 
tempos em tempos ao qual recorríamos 
quando precisávamos de emprego. O 
currículo tornou-se algo muito mais 
orgânico, que está em constante 
desenvolvimento.

Mesmo que você não esteja procurando 
ativamente por uma colocação ou 
recolocação, é sempre bom buscar fazer 
atualizações no seu currículo não apenas 
para tê-lo na mão caso precise, mas 
também para refletir sobre seu histórico, 
suas habilidades e como você comunica 
isso ao mercado.

5 formas simples  
de dar um upgrade  
no seu currículo
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Vamos falar então sobre 5 formas simples 
de dar um upgrade no seu currículo:

1. PENSE NAS HABILIDADES PARA O MUNDO 
PÓS-PANDEMIA

A pandemia mudou para sempre  
a nossa forma de trabalhar, embora  
muita gente se esqueça disso na hora  
de preencher seus currículos.

Em um mundo com trabalho  
remoto cada vez mais difundido e com 
empresas mais diversas, ter background 
ligado a essas vivências pode acabar 
sendo um diferencial.

Inteligência emocional e soft skills 
também são ótimas habilidades para 
colocar em destaque no seu currículo.

2. FALE SOBRE SEUS RESULTADOS

Embora pareça óbvio, vejo poucas pessoas 
efetivamente destacando os resultados 
que atingiram ou com os quais estiveram 
envolvidas em seus trabalhos anteriores.

Essa é uma dica poderosa. Resultados  
e números podem falar mais sobre seu 
trabalho do que as habilidades que você  
diz ter ou sua formação.

Uma sessão rápida de principais 
resultados alcançados em seus trabalhos 
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anteriores e qual foi o seu papel em cada um 
deles é uma excelente forma de passar uma 
mensagem poderosa de forma rápida.

3. RECOMENDAÇÕES

Incluir uma sessão de recomendações  
é uma ótima forma de mostrar aos 
recrutadores o que seus antigos chefes  
ou colegas de trabalho pensam sobre você  
e sua forma de trabalhar.

Recomendações de pessoas com  
altos cargos e com prestígio no mercado 
podem fazer toda a diferença na hora  
de um recrutamento.

Não se esqueça de incluir um email  
ou telefone de contato de quem fez  
a recomendação, caso o time de 
recrutamento queira entrar em contato.

Muito mais do que uma recomendação 
formal do tipo “Atesto que fulano é apto 
para o trabalho X”, peça recomendações 
humanas, que falem sobre suas 
habilidades e ética de trabalho. O LinkedIn 
é uma ótima ferramenta para isso.

4. FIQUE ATENTO AO DESIGN

A forma como você apresenta as 
informações do seu currículo pode fazer 
toda a diferença quando ele chega para 
um recrutador ou recrutadora que tem 
que olhar centenas de currículos em 
poucas horas.
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Não é necessário que seu currículo seja 
uma obra de arte ou que você precise 
utilizar programas avançados para criar 
um layout diferenciado, mas ficar atento 
às sessões e subtítulos pode fazer uma 
grande diferença.

Inclua apenas o que realmente importa e, 
idealmente, não deixe que o seu currículo 
fique maior do que uma página.

5. LEMBRE-SE QUE O CURRÍCULO  
É APENAS PARTE DA HISTÓRIA

A última maneira simples de dar um 
upgrade no seu currículo é saber que 
ele é apenas parte da equação. Pode 
parecer contraintuitivo, mas isso faz toda 
a diferença.

O currículo é apenas uma das maneiras 
pelas quais você poderá conseguir 
seu próximo emprego. Invista no seu 
networking, crie um portfólio, pense 
na imagem que você passa nas mídias 
sociais, faça conexões no LinkedIn, busque 
cartas de recomendação.

Tenha uma visão holística sobre o seu 
currículo, enxergando-o como algo muito 
maior do que um papel ou um arquivo que 
você envia para um processo seletivo.
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De olho em futuras contratações, estar 
atento às oportunidades e possíveis 
armadilhas também é fundamental. Junto 
de um currículo apropriado, é preciso 
adequar a sua “persona online”, de modo 
que ela esteja ajustada ao seu perfil 
profissional.

Além disso, vale também atentar para as 
dicas do próprio mercado de contratação. 
Confira as tendências elencadas por Denise 
Asnis, sócia-fundadora da Taqe, plataforma 
de recrutamento e seleção virtual com mais 
de 25 anos de experiência na área de RH.

Por Denise Asnis, 
GazzConecta Colab, publicado em 08/01/2021  
na Gazeta do Povo

Quando falamos de mercado  
de trabalho e contratações, podemos 
afirmar que o ano de 2020 ensinou 
importantes lições tanto para os 
profissionais quanto para as empresas. 
Profissionais aprenderam a ser  
resilientes e flexíveis, enquanto  
a maioria das empresas precisou  
se alfabetizar digitalmente.

5 tendências do 
mercado de trabalho e 
contratação para 2021
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Mas como esse ano atípico irá afetar o 
mercado de trabalho e as contratações em 
2021? Leia cinco tendências abaixo.

1. ROTINA HÍBRIDA, TALENTOS GLOBAIS E 
NOVOS FORMATOS DE CONTRATAÇÃO

O home office chegou para ficar e 
deverá se manter de forma híbrida. 
Consequentemente, modelos de 
contratação também estão mudando. 
Profissionais não competirão mais apenas 
com candidatos locais, já que a disputa por 
talentos globais ganhou ainda mais força.

Além disso, empresas contratarão 
talentos para atuar por projetos e com 
funções definidas. Cargos padronizados 
vão perder força, pois não incentivam 
a agilidade e a adaptação rápida às 
mudanças, pontos que se provaram tão 
importantes em 2020.

2. PROCESSOS SELETIVOS FOCADOS EM 
DIVERSIDADE, INCLUSÃO E SOFT SKILLS

As organizações darão enfoque para 
questões de diversidade, incluindo gênero, 
raça e formação. Além disso, o processo 
seletivo será intensificado a partir dos  
soft skills.

Isso nos leva a duas tendências: 1) 
processos seletivos deverão apoiar 
a avaliação de perfis profissionais e 
pessoais ideais com menos interações 
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e mais rapidez; e 2) foco na contratação 
de pessoas com excelentes habilidades 
comportamentais frente a conhecimentos, 
experiência ou formação.

3. NOVAS ESTRATÉGIAS PARA A RETENÇÃO  
DE FUNCIONÁRIOS

Está claro que os benefícios que as 
empresas oferecem aos funcionários 
deverão ser repensados e atualizados. 
Afinal, um notebook e um auxílio para o 
home office contam muito mais agora.

A assistência médica também será um 
dos pontos cruciais para a retenção de 
talentos. Desta forma, o mercado deverá 
democratizar esse benefício não só em 
valor, mas em modalidades. Inclusive, 
pensar em diferentes formas de oferecer 
cuidado médico.

4. ÁREAS QUE ESTARÃO EM ALTA EM 2021

O último ano acelerou ainda  
mais a busca por desenvolvedores  
e a competição em 2021 para conquistar 
os melhores talentos estará bastante 
acirrada. A procura também aumentará 
nas áreas de segurança da informação, 
ciência de dados, engenharia  
de software, infraestrutura de TI  
e business intelligence.
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Outras áreas que vivenciarão  
mudanças são:

• Saúde: em toda a cadeia;

• Agronegócio: com ênfase na tecnologia  
no campo;

• Logística: incluindo a cadeia de varejo  
e e-commerce;

• Financeiro e seguros: você verá novos 
produtos e soluções inovadoras;

• Educação: a ser aprimorada para que  
seja eficiente e acessível a todos;

• Meio ambiente: com tendência em antecipar 
eventos climáticos.

5. 2021 É O INÍCIO DE UMA NOVA ERA

O último ano foi desafiador e será 
inesquecível. Ele veio para nos lembrar 
que é durante as crises que aprendemos 
e evoluímos. O novo normal já está 
começando a tomar forma e nos próximos 
anos vivenciaremos as consequências da 
pandemia. Esteja atento às tendências de 
2021 e vamos à luta por um mundo melhor 
para todos nós.

28



Mercados 
desaquecidos
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A partir das mudanças que foram aceleradas 
pela pandemia do coronavírus, é possível 
traçar uma previsão de quais trabalhadores 
podem ser mais afetados e aqueles que, 
em tese, devem se beneficiar desse 
“novo mercado de trabalho”. Segundo 
Yuri Lima, da UFRJ, o comércio varejista, 
um dos setores que mais empregam no 
Brasil, é também um dos mais fortemente 
impactados nos últimos anos pela 
transformação digital acentuada em 
consequência da Covid-19.

“O trabalho nesse setor, composto principal 
e tradicionalmente por vendedores e 
operadores de caixa, sofre por diversas 
frentes como a automação, a digitalização, 
a entrada de empresas estrangeiras no país 
e a crise econômica que causa redução do 
consumo”, lista ele.
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Profissões  
em alta
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Do lado que pode ser beneficiado pelas 
mudanças impulsionadas pela pandemia, 
aparecem as profissões ligadas ao que se 
chama de STEAM (sigla em inglês para 
Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e 
Matemática). Segundo Yuri Lima, da UFRJ, 
elas têm sido colocadas como fundamentais 
para o futuro desde antes da pandemia, o 
que ficou ainda mais evidente agora. Essas 
áreas de atuação são apontadas como 
motores principais de um pensamento 
multidisciplinar e indispensáveis à inovação.

Em avaliação que segue a mesma linha, 
o Guia Salarial 2021: Remuneração e 
Tendências de Recrutamento, da consultoria 
Robert Half, aponta que as carreiras em 
ascensão para 2021 têm consequência 
direta nas movimentações que começaram 
em 2020.

De acordo com a pesquisa, as cinco 
indústrias em alta para o ano de 2021 são 
tecnologia, logística, saúde, infraestrutura 
e agronegócio. O destaque está na área de 
tecnologia, que domina segmentos como 
educação, saúde e varejo.
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Confira 35 profissões em alta no mercado:

Tecnologia

• Segurança da informação

• Engenheiro de dados

• Desenvolvedor(a) de software

CARREIRAS DO FUTURO:

• Arquitetos de segurança

• Detetive de dados

• Engenheiro de inteligência artificial

• Especialista em transformação digital

Finanças e contabilidade

• Coordenador e gerente de tesouraria

• Analista e coordenador de contabilidade 
fiscal

• Gerente de fusão e aquisição

*Nesta categoria, a pesquisa não 
apresentou carreiras do futuro
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Mercado financeiro

• Analistas e associados de fusões e aquisições

• Analistas de crédito/reestruturação de 
dívidas

• Analistas, gerentes e CFO — finanças

• Gerentes e diretores de risco/compliance/
auditoria

• Analista de back office

CARREIRAS DO FUTURO:

• Data protection officer

• Analista de compliance LGPD

Seguros

• Analistas e especialistas de produtos

• Analistas, especialistas e gerentes de atuarial

• Analistas e especialistas de precificação

• Analistas, gerentes e CFO — finanças

CARREIRAS DO FUTURO:

• Chief digital officer

• Analista/especialista de produtos digitais
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Engenharia

• Comprador

• Engenheiro de aplicação

• Gerente de operações

• Gerente de supply chain

• Gerente de projetos

CARREIRAS DO FUTURO:

• Piloto de drone

• Engenheiro de georreferenciamento

• Engenheiro de dados

• Engenheiro de inovação

Vendas e Marketing

• Head of growth

• CX (customer experience)

• Executivo de vendas

• Gerente comercial

• Gerente de e-commerce
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CARREIRAS DO FUTURO:

• Business intelligence/CRM

• Marketing digital

Recursos Humanos

• Remuneração e benefícios (de analistas a 
gerentes seniores)

• Business partner (de coordenadores a 
gerentes seniores)

• Departamento pessoal (todos os níveis)

• Gerentes de RH generalistas

• Head de RH

CARREIRAS DO FUTURO:

• People analytics

• Especialista em transformação cultural/
digital

Jurídico

• Generalista de empresa

• Advogado contencioso cível
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• Advogado trabalhista

• Advogado tributário

• Advogado contratual

CARREIRAS DO FUTURO:

• DPO

• Especialista de dados jurídicos (BI)

37



Mais 
informalidade, 
menos carteira 
assinada
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Outro efeito colateral percebido em meio 
à pandemia é a tendência de que o regime 
CLT passe ao posto de exceção no país, 
em parte também como efeito de medidas 
tomadas nos meses recentes com o objetivo 
de frear a propagação do novo coronavírus.  
A expectativa é de que o mercado 
de trabalho se altere de modo mais 
permanente, com destaque para a 
informalidade crescente e uma acelerada 
transformação digital.

O avanço no contingente de informais 
não é fruto apenas da pandemia, mas foi 
puxado por ela. Antes da crise sanitária, 
os profissionais sem carteira assinada 
ou outros vínculos trabalhistas já 
representavam 40% da força de trabalho 
nacional, segundo dados do IBGE.

Sob o signo da Covid-19, a busca  
por alternativas no mercado informal se 
acentuou – seja por dispensas causadas 
pelo fechamento de empresas e pela 
redução nos níveis de atividades,  
seja pela flexibilização das regras  
do “jogo” trabalhista. 

“Desde a última recessão de 2015 e 2016,  
a gente vinha numa mudança estrutural  
do mercado de trabalho. Aí veio esse 
solavanco da pandemia, que deve pressionar 
ainda mais”, diz a economista-chefe da 
Reag Investimentos, Simone Pasianotto.
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“Tivemos a uberização, os coworkings, 
os contratos flexíveis e essa vai ser muito 
possivelmente uma tendência para a 
próxima década, com uma nova estrutura de 
relações trabalhistas”, sentencia.

A quebra dessas fronteiras, entretanto,  
pode ampliar horizontes profissionais.  
Com a possibilidade de trabalhar “de 
qualquer lugar”, passos mais ambiciosos, 
como uma internacionalização de carreira, 
ganham viabilidade. 
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É para ter medo  
da tecnologia?
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Resultados brasileiros do Global Skills Gap 
Report (ou Relatório Global de Lacuna de 
Habilidades, na livre tradução do inglês), 
realizado pela Udemy, apontam que mais 
da metade dos brasileiros percebe que a 
tecnologia pode, sim, impactar sua realidade 
no mercado de trabalho.

Segundo a pesquisa, 56% dos profissionais 
ouvidos concordam que a inteligência 
artificial e a automação serão capazes 
de realizar os seus trabalhos dentro dos 
próximos cinco anos. Dentre os países 
pesquisados, o Brasil é o segundo em que 
as pessoas mais concordam com essa 
afirmação, superado apenas pela Índia, com 
76%. Já Espanha e França (únicos países 
europeus que participaram da pesquisa), 
aparecem com as menores porcentagens, 
42% e 44%, respectivamente.

Na avaliação da diretora sênior de 
comunicação global da plataforma, Romina 
Ederle, o resultado tem relação com a 
natureza dos empregos em cada um desses 
lugares. “Os países com mais profissionais 
em cargos operacionais tendem a ter mais 
profissionais preocupados em perder os seus 
empregos para a automação, por exemplo. 
Além disso, boa parte dos profissionais que 
participaram da pesquisa concorda que 
o uso crescente de inteligência artificial e 
da automação deve levá-los a aprender 
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novas habilidades nos próximos anos, para 
substituir as que se tornarão obsoletas com o 
tempo”, revela.
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Capacitação  
é chave
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O Brasil é o país em que mais profissionais 
consideram que existe uma lacuna de 
habilidades no mercado de trabalho: são 
94% dos entrevistados pelo Global Skills 
Gap Report.

Na contramão, os brasileiros se mostram 
bastante confiantes e otimistas quando 
o assunto é a própria formação: 76% dos 
pesquisados acreditam que adquiriram as 
habilidades necessárias para o mercado de 
trabalho de hoje. Na França, por exemplo, 
esse número é de 44%.
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O novo mercado  
de trabalho

46



A avaliação é clara. Para especialistas, o 
mercado de trabalho não voltará ao que era 
antes da pandemia. O cenário pós Covid-19 
ainda deve sofrer com reacomodações, mas 
as tendências de consolidação do trabalho 
remoto, do avanço da automação e do uso 
amplo da tecnologia darão os contornos 
principais do mercado a partir de agora, em 
especial nos postos de mais qualificação.

Com o vasto acesso à informação 
da atualidade, movimentar-se para 
acompanhar esse desenvolvimento é o 
caminho para fortalecer as bases da carreira 
nesse novo mercado de trabalho.
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