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Guglielmi: “Empresas 
com bons gestores 
estão se mobilizando 
para que seus 
colaboradores 
estejam preparados 
para as mudanças, 
tanto em novas 
tecnologias quanto nos 
comportamentos para 
lidar com os avanços”
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o mercado de trabalho brasileiro em 
meio a um contexto global transitório, 
carregado de mudanças tão impactantes 
às práticas adotadas até então e somado 
aos impactos da pandemia do novo co-
ronavírus.

O Papel – O que difere emprego de tra-
balho e quais fatores levaram a essa 
transição que temos vivenciado atual-
mente? 

Marcos Yabuno Guglielmi, coach 
empresarial –  Numa época em que 
nunca se teve tanta interação com robôs 

S em prever a pandemia que 
nos atingiria em 2020, o 
relatório “Futuro do Tra-
balho”, publicado pelo 
Fórum Econômico Mun-

dial, em 2016, estimava a perda de mais 
de 5 milhões de empregos em até cinco 
anos. A estimativa pautava-se nos des-
dobramentos e mudanças acarretadas 
pela 4.ª Revolução Industrial, que vem 
conferindo novos padrões ao emprego 
tradicional, tornando-o mais especiali-
zado e menos operacional.

Analisando mais a fundo o contex-
to que caracteriza o atual mercado de 
trabalho, Marcos Yabuno Guglielmi, 
coach empresarial certificado pela  
ActionCOACH, constata que sucessivas 
mudanças de comportamento e cultura 
culminaram no fim da era do emprego e 
início da era do trabalho, com cargos fle-
xíveis e igualmente instáveis. “O econo-
mista britânico Guy Standing, Ph.D pela 
Universidade de Cambrigde, estuda as 
mudanças no mercado de trabalho pro-
vocadas pela globalização e pela revolu-
ção tecnológica há anos. Em 2011, ele 
publicou um livro falando sobre o ‘pre-
cariado’, combinação entre as palavras 
proletariado e precário, que, segundo 
ele, representa um grupo de pessoas que 
passa a vida sobrevivendo entre traba-
lhos temporários que agregam pouco 
valor, sensação de pertencimento e rea-
lização pessoal”, contextualiza, citando 
Standing como referência bibliográfica. 
“Não é difícil perceber que tal tendência 
de fato vem acontecendo há anos: jovens 
recém-formados se frustram ao se depa-
rar com um mercado de trabalho pouco 
acolhedor, que os recebe como mais um 
de uma linha de produção”, completa.

Na entrevista a seguir, Gugliemi dis-
corre sobre as diferenças mais marcantes 
entre a era do emprego e do trabalho, 
dá mais detalhes sobre o conceito 
criado pelo economista inglês e avalia 

qualquer lugar do mundo, e a aceleração 
do número de empresas com negócios 
rapidamente escaláveis têm sido fatores 
importantes para uma nova era do traba-
lho. Pessoas que pensavam em algo está-
tico, como o emprego, agora têm de pen-
sar em algo dinâmico, como o trabalho. 
Quando falamos de emprego, estamos 
focando na geração apenas de ganho 
financeiro por meio da estabilidade, na 
formalidade e na regulação normalmen-
te feita pelo governo. É algo com uma 
conotação muito fixa, que muda pouco 
ao longo do tempo. Isso não parece ser 
um problema para o profissional que 
desempenha tal função, mas o mercado 
mostra que é, porque tem sido altamente 
mutável. Quem pensa em emprego, de 
modo geral, não acompanha as mudan-
ças do mercado. Já quando nos referimos 
a trabalho, apontamos para a evolução 
profissional, a produtividade e os resul-
tados gerados. Também para algo que 
pode mudar de um lugar para outro, de 
um projeto para outro e de uma empresa 
para outra. Ninguém precisa ter um em-
prego para ter trabalho e renda. Quando 
falamos de trabalho, estamos pensando 
em produzir melhor, com mais agilida-
de, tendo em vista um objetivo. E, para 
isso, é preciso desenvolvimento pessoal e 
profissional. As pesquisas mostram que, 
em menos de uma década, metade das 
profissões de hoje não existirão mais ou 
existirão de forma totalmente diferente 
do que são hoje. 

O Papel – Dando enfoque ao termo 
“precariado”, criado por Guy Standing, 
quais detalhes o economista informa 
sobre esse conceito? 

Guglielmi – Em seu livro The Pre-
cariat – The New Dangerous Class (O 
Precariado – A Nova Classe Perigosa), 
Guy Standing explica que uma nova 
classe nasceu com a crescente globa-
lização, liberalização dos mercados e 
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(sim, estamos a todo momento lidan-
do com eles), a evolução da antiga era 
do emprego para não tão nova era do 
trabalho vem sendo discutida. A rápida 
ascensão das novas tecnologias, como 
inteligência artificial, robótica, machine 
learning, entre outras; a alta conectivida-
de, que elimina limites entre pessoas de 
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das economias. Os governos a subsi-
diaram por meio de créditos e injeção 
de incentivos econômicos, além de 
uma maior flexibilização de regulação. 
O intuito era criar uma nova casta de 
trabalhadores para que as economias 
pudessem produzir mais sem aumen-
tar os custos dessa produção. As clas-
ses antes existentes foram fragmenta-
das para que essa nova classe surgisse. 
Essa classe está abaixo da antiga e clás-
sica casta de trabalhadores que “batem 
ponto”, por assim dizer, e logo acima 
da classe de desempregados. É válido 
esclarecer que nenhuma das classes 
desapareceu, apenas houve a frag-
mentação com o surgimento da nova 
classe que ele chama de “precariado”. 
Essa nova classe é composta por imi-
grantes e jovens com características 
rebeldes em relação aos governos. 
Seria como um novo grupo de habi-
tantes nômades. De modo geral, este 
grupo não possui os mesmos direitos 
que os cidadãos das outras classes, ge-
rando desigualdade e fragilidade so-
ciais. Muitas destas pessoas possuem 
mais de um trabalho, porque apenas 
um não lhes confere a condição eco-
nômica para se sustentar. Segundo 
o autor, esta classe trabalha muito 
mais em função do tempo do que as 
outras classes. Em relação a trabalho 
versus emprego, aponta que emprego 
é apenas uma estatística que não nos 
fornece a dimensão da quantidade 
de trabalho que se faz, especialmente 
quando se fala do “precariado”. Com 
tudo isso, a tendência dos mercados e 
das economias tem sido cada vez mais 
de abertura, flexibilização e liberali-
zação de trabalho por produtividade, 
do que emprego de contrato altamente 
estável e fixo. Até porque as profissões 
têm mudado muito rápido, alterando 
toda a mecânica do trabalho, emprego 
e, consequentemente, contratação.

O Papel – Diante de tais tendências 
vistas globalmente, como você avalia 
a postura dos profissionais inseridos 
no mercado de trabalho atual? Você 
acredita que eles já estejam cientes 
das mudanças em curso e estejam ap-
tos a se adaptar a elas? 

Guglielmi – A liberalização do mer-
cado de trabalho em todo o mundo vem 
crescendo há anos. A pandemia em 
curso apenas acelerou todo o processo, 
simplesmente porque mais pessoas estão 
sendo empurradas para baixo da pirâmi-

de ter percebido as mudanças, ainda não 
reagiu a elas. Isso porque a velocidade 
delas é enorme e a capacidade de adap-
tação, de modo geral, não. Muitos traba-
lhadores, por exemplo, não sabem lidar 
com uma videoconferência. Imagine se 
falarmos sobre inteligência artificial. A 
maioria esmagadora ainda não está pre-
parada para isso.

O Papel – Com as estimativas recen-
tes, apontadas pelo Fórum Econômi-
co Mundial, somadas aos reflexos da 
pandemia de coronavírus, já é possível 
prever o nível de desemprego que deve 
se instalar no Brasil no curto prazo? O 
que você vislumbra a respeito desta 
situação no País?

Guglielmi – Há vários indícios 
de que o desemprego será um grande 
desafio para o Brasil. O relatório Glo-
bal Social Mobility Index 2020 (Índice 
Global de Mobilidade Social 2020) do 
Fórum Econômico Mundial, que, no 
final das contas, mede a desigualda-
de social, mostra que o Brasil está em 
60.º lugar neste ranking. Olhando para 
dentro do índice, verifica-se que os 
parâmetros para formar a nota final do 
ranking leva, direta ou indiretamente, 
a uma correlação com o trabalho, em-
prego ou desemprego. Certamente, a 
classificação brasileira não nos orgulha 
e demonstra indiretamente que o alto 
desemprego é uma realidade dura e 
com uma constância perversa. Recen-
temente, a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) já não nos dava 
uma boa perspectiva de melhoria do 
desemprego em médio e longo prazos, 
mesmo antes da pandemia. Os dados 
de desemprego no Brasil, de maio de 
2020, mostraram uma aceleração for-
te do nível de desemprego. De acordo 
com pesquisa realizada pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), que avaliou o trimestre de 
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de econômica, devido à queda nos PIBs 
de todos os países. Com as empresas 
sendo pressionadas pela baixa atividade 
econômica, mais flexibilização tem sido 
criada para tentar diminuir a acelera-
ção do desemprego. Algumas empresas 
têm até emprestado seus colaboradores 
para outras companhias. Esta tendência 
mundial vem sendo parecida no Brasil. 
Ocorre que a massa trabalhadora, apesar 
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março a maio deste ano, a taxa de de-
socupação subiu para 12,9%, chegando 
próxima ao recorde histórico. O relató-
rio do IBGE mostra também que o ní-
vel de ocupação da massa trabalhadora 
caiu para 49,5%. Os dados realmente 
preocupam, pois demonstram uma si-
tuação nunca antes vivida. Com a pan-
demia em curso da forma como está, 
ainda é bastante prematuro fazer uma 
previsão minimamente certeira sobre 
onde o número vai parar. Mesmo sen-
do incerto, percebe-se que há uma pos-
sibilidade grande de um período com 
uma taxa de desemprego relativamente 
maior do que foi na última crise eco-
nômica. Apesar de a situação ser bas-
tante preocupante, se o País conseguir 
fazer as reformas necessárias para que 
um melhor caminho de crescimento 
econômico seja traçado, é possível sair 
desta situação sem que sejam necessá-
rios muitos anos para isso.

O Papel – Fazendo uma comparação 
com a situação do mercado de tra-
balho de outros países, você acredita 
que o Brasil esteja posicionado em um 
patamar mais delicado em termos de 
desemprego? Por quais motivos?

Guglielmi – O nosso nível de de-
semprego é alto comparado com países 
de economia aberta e sistema demo-
crático. Certamente estamos chegando 
a patamares perigosos como os da Es-
panha (14,4% de desemprego) e Gré-
cia (15,5%), que apresentam níveis de 
desemprego extremamente altos para a 
região e para o mundo. Para efeito com-
parativo, dados recentes mostram que a 
Alemanha tem um nível de desemprego 
de 6,2% – menos da metade do índice da 
Espanha, que não é o pior. Verifica-se 
então que o Brasil está mesmo em um 
nível bem deteriorado em relação a em-
prego. Levamos muito tempo para dar 
início às reformas necessárias para que 

o País pudesse deslanchar em relação à 
economia e ao emprego. Adicionado a 
isso, tivemos a aceleração das tecnolo-
gias e da própria mudança no mercado 
de trabalho, além da pandemia, é claro, 
formando o cenário ideal para os índices 
ruins atuais. 

O Papel – Quais são os melhores ca-
minhos estratégicos para os profis-
sionais fortalecerem a própria compe-
titividade e se manterem em linha com 
as tendências previstas?

Guglielmi – Primeiro temos de en-
tender o óbvio. O mundo vem mudando 
cada vez mais rápido, tornando-se cada 
vez mais complexo e paradoxal. Mudan-
ça é o único ponto que será constante. O 
trabalho e suas relações com pessoas, em-
presas e governos também mudam e mu-
darão rapidamente. As pessoas que não se 
adaptarem, não somente uma vez, mas a 
esta constante mutação, se tornarão pra-
ticamente obsoletas para o mercado. En-
tão, adaptação não é uma alternativa, mas 
uma necessidade. Adaptação faz parte do 
conjunto de soft skills que temos, que são 
os comportamentos e competências mui-
to ligados à nossa inteligência emocional. 
Quanto mais tivermos mente aberta, com 
baixa resistência às mudanças, mais nos 
adaptaremos e mais estaremos prepara-
dos para esta Nova Era. O segundo fator 
que teremos de dedicar atenção são as 
hard skills, habilidades técnicas ligadas ao 
que fazemos. As que mais estão em foco, 
para que um profissional esteja bem po-
sicionado no mercado, são as ligadas às 
novas tecnologias. Uma parte relevante 
das grandes empresas já está investindo 
pesado nessas tecnologias. Algumas pes-
soas tendem a achar que os incrementos 
tecnológicos vão diminuir a quantidade 
de empregos, mas devemos lembrar que 
muitos deles são gerados justamente pela 
tecnologia, pois precisamos de pessoas 
que saibam lidar com todas elas. 

O Papel – Por parte das empresas, 
você vê um movimento de mudança 
em busca de adaptação ao novo 
cenário? O que as companhias têm 
feito para tornar seus ambientes mais 
acolhedores e eficazes para a reten-
ção de talentos?

Guglielmi – As empresas com bons 
gestores estão se mobilizando para que 
seus colaboradores estejam preparados 
para as mudanças, tanto em novas tec-
nologias quanto nos comportamentos 
para lidar com os avanços. Empresas 
que se preocupam com a questão com-
portamental da mesma forma com que 
atentam à questão técnica tendem a re-
ter muito mais seus talentos. Em rela-
ção à questão comportamental, muitas 
empresas têm incentivado, por exem-
plo, a prática da meditação para que 
as soft skills sejam melhoradas. É uma 
forma também de tornar o ambiente 
mais leve e saudável para todos. Algu-
mas têm inserido exercícios ou práticas 
para aliviar o estresse, enquanto outras 
investem em coaching, mentoria e jo-
gos comportamentais para que os en-
volvidos estejam mais bem preparados 
para as adversidades desta Nova Era. 
Para as hard skills, as empresas têm in-
vestido em treinamento e capacitação 
tanto em novas tecnologias como em 
temas específicos da área de cada co-
laborador. Certamente os desafios são 
grandes, considerando que a velocidade 
das mudanças e do surgimento de novas 
tecnologias é enorme e parece sempre 
estar à frente da capacidade humana de 
acompanhá-las. Infelizmente, a maioria 
das empresas ainda não despertou para 
esta realidade e trata seus colaboradores 
da forma antiga, o que, com certeza,  não 
condiz com o mundo ultramoderno que 
estamos vivendo. Mundo ultramoderno 
exige postura ultramoderna, caso con-
trário, fica-se para trás, sejam empresas, 
pessoas ou governos.      n


